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النتشار خطوط الهواتف الثابتة في      الكبرى  سبة   الن  تركزت ،2007 أسرة في العام      382,394أسرة من بين    

، وقد بلغ عدد األسر التي امتلك أحد        2009في العام   %  92.4 األسر التي تمتلك هاتف نقال       نسبةبلغ  .    الحضر
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 ADSLعدد االشتراكات في خدمة     بلغ  .    أسرة  J1  (152,054  باستثناء القدس (بية  الحاسوب في الضفة الغر   

لديها التي  )  J1  باستثناء القدس (  األسر في الضفة الغربية   عدد  .    2008مشترك مع نهاية العام      518 ,72 حوالي

  بعض في تركز انتشار الحواسيب واإلنترنت   .    في المناطق الحضرية  %  73.4، منها   أسرة  60,541  خط إنترنت 
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فقط، كما وبلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك حواسيب متصلة في          %  19.2ؤسسات التي تمتلك أجهزة حواسيب      الم

ارتفاع مستوى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الضفة الغربية أكثر منها            %.    13.5اإلنترنت  

الحواسيب في المؤسسات التي يبلغ      حيث بلغت نسبة استخدام      ،في قطاع غزة يتناسب طرديا مع حجم المؤسسة        

.   عمال 4-0  يعمل فيها في المؤسسات التي    %  16.4، في حين كانت النسبة      %83 فأكثر   10عدد العاملين فيها    

عامل، الغالبية العظمى من    %  43.3 العاملين في المؤسسات االقتصادية الذين يعرفون استخدام الحاسوب          نسبةبلغ  

من أجل االتصال باإلنترنت،  وبلغت نسبة       )  ADSL(نولوجيا الحزمة العريضة    تكتستخدم  المؤسسات االقتصادية   

 .2007 من بين المؤسسات التي تستخدم االنترنت للعام %40.7المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني 
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

 العالم يشهد تقدماً متزايداً في تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بحيث أصبحت هذه التقنيات من أهم                  زالما  

ومما يميز تكنولوجيا المعلومات أنها     .    البنى األساسية، ولم يعد هنالك من يتوقع االستغناء عنها في المجتمعات الحديثة           

يكية، فال يوجد حدود في مجاالت استخدامها، باإلضافة إلى أنها تطرح الكثير من الفرص والتحديات               أصبحت أكثر دينام  

 . مع تزايد انتشارها
 

حققت الدول النامية وخاصة المنطقة العربية انجازات مهمة على صعيد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                

لتحتية األساسية والتي ما تزال تواصل االستثمار فيها، متيحةً بذلك جملةً           خالل العقد الماضي، وتحديداً في مجال البنى ا       

. من الخدمات والسلع الرئيسية للمجتمع تهدف لجعل الحياة أكثر سالسة وسهولة، وموفرة بذلك الكثير من الوقت والجهد                

ة بين المنطقة العربية وبين      هناك الكثير من العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فالفجو           زاللكن، ما   

 . الدول المتقدمة ما تزال كبيرة من حيث االستخدام
 

 في الوقت نفسه، تتفاوت مستويات النفاذ واالستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين البلدان العربية ذاتها، حيث               

سية لتحقيق مستوى انتشار أعلى لتكنولوجيا      أن بعض المجتمعات ما تزال تفتقر للبنى التحتية األساسية واألدوات الرئي           

وفي األراضي  .    المعلومات واالتصاالت، والذي سوف يترك أثراً كبيراً على التناغم االقتصادي واالجتماعي فيها             

الفلسطينية أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة ضرورية لالندماج مع اقتصاديات الدول األخرى وللنهوض              

 . اعات االقتصاديةبمختلف القط
 

تنطلق هذه الدراسة في تحليلها لخصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية من واقع البيئة                 

، 1997، ومقارنته مع نتائج تعداد العام       2007الحالية، وباالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت          

 وذلك للوقوف على أهم      سوح األسرية والمنشآت لتكنولوجيا المعلومات التي نفذها الجهاز،        باإلضافة إلى سلسلة الم   

التغيرات واالختالفات الرئيسة في نوعية ومستوى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي                

 :وسوف تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية.  الفلسطينية

 الحاصلة  والتطورات  الفلسطينية،  األراضي  في  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا استخدامات عوتنو  انتشار مدى .1

 .2007و 1997 التعدادين بين ما الفترة خالل فيه

 واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  ووسائل  ألدوات  الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني  المجتمع  نفاذ  مدى .2

 .المجاورة الدول مع ومقارنتها

 النفاذ واالستخدام لوسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين فئات المجتمع الفلسطيني حسب               حجم .3

 .خصائصه االجتماعية واالقتصادية

 .الفلسطينية األراضي في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا انتشار تواجه التي العقبات أهم .4

 .انتشاره على تساعد التي العوامل وأهم ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع تطوير أوجه .5
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  أهمية الدراسة1.1

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من حيث الدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تلعبه في التطور                    

ينية بين  فهي تقارن مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسط          .    االقتصادي واالجتماعي 

حيث تضم الفترة الفاصلة سنوات االنتفاضة واالجتياحات والحصار واإلغالق،           .    2007 و 1997عامي التعدادين   

باإلضافة إلى حدوث تغيرات سياسية واقتصادية في المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص وفي المجتمع الدولي                  

تغير في مؤشرات النفاذ والولوج ونوعية استخدامات        فهل أدت األحداث والتغيرات السابقة إلى حدوث         .  بشكل عام 

تكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية؟ وهل تركز التغير في مستوى النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات في                

 نشاطات ونواحي معينة أم تطورت إلى قطاعات أخرى؟
 

طينيين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،      ومما ال شك فيه أن هناك عوامل كثيرة عملت على تحفيز الفلس           

لهذا كان من   .  ويأتـي ذلـك فـي إطار مقاومة إجراءات الحصار واإلغالق التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي               

ت من  األهمية بمكان دراسة واقع هذا القطاع واستكشاف قدرة الفلسطينيين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال             

 .حيث االنتشار والقدرة على االستفادة
 

  أهداف الدراسة2.1

 قاعدة بيانات حول آليات وميزات النفاذ       2007 و 1997يقـدم الـتعداد العـام للسكان والمساكن والمنشآت في العامين            

لحاسوب، الهاتف الثابت، والهاتف النقال، ا(واالسـتخدام لـألدوات األساسـية لتكنولوجـيا المعلـومات واالتـصاالت         

بحـيث يمكـن اسـتخدامها في وصف وتحليل مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع                 ). الـخ ...اإلنتـرنت، 

 . الفلسطيني
 

تـسعى الدراسـة إلـى عـرض وتحلـيل أهم التطورات والتغيرات في مؤشرات النفاذ والولوج واستخدام تكنولوجيا                   

 لتحقيق  2007 و 1997تصادية واالجتماعية في الفترة ما بين التعدادين        المعلومات، والعمل على ربطها مع التغيرات االق      

 :األهداف التالية

دراسة أهم التطورات والتغيرات التي طرأت على مؤشرات النفاذ والولوج لتكنولوجيا المعلومات بين التعدادين                 .1

 .2007 و1997

 والريف  الحضرمعلومات في المحافظات و    تحديد مستوى الولوج والنفاذ واالستخدام لوسائل تكنولوجيا ال           .2

 .والمخيمات الفلسطينية

التعرف على الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من            .3

ضافة حيث الجنس، والتركيب العمري، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والمؤهالت العلمية والمهنية، باإل            

 .إلى الحالة العملية والعالقة مع سوق العمل والمهنة

 .مستوى ونوعية االستخدام لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية بالدول المجاورةمقارنة  .4

ياسية  تكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية وربطها بالمتغيرات الس         نوعية استخدام  تحليل أسباب التغير في    .5

 .واالقتصادية

 .المعلومات تكنولوجيا بقطاع القرار من خالل اقتراح سياسات عملية للنهوض وصناع المخططين مساعدة .6
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  هيكلية الدراسة3.1

 : تقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، وذلك على النحو التالي

 . الدراسة وهيكلية واألهداف واألهمية والمشكلة المقدمة :األول الفصل .1

 النظرية  الدراسات  بعض  لمراجعة  وفقاً  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مؤشرات  أهم  مناقشة  :الثاني  الفصل .2

 .التحديد وجه على الفلسطينية األراضي وفي نامية، وأخرى متقدمة دول في أعدت التي السابقة والتطبيقية

 على  التركيز  يتم  حيث  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  التطورات  أهم  يستعرض  :الثالث  الفصل .3

 واستخدام  نفاذ  لخصائص  وصفياً  تحليالً  الفصل  ويتضمن.  2007و  1997  التعدادين  بين  التغير  مؤشرات  مقارنة

 .واالجتماعية واالقتصادية الديموغرافية المتغيرات حسب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 من  الفلسطينية،  االقتصادية  المؤسسات  في  واالتصاالت  وماتالمعل  تكنولوجيا  استخدامات  يغطي  :الرابع  الفصل .4

 االتصاالت  وأنشطة الحاسوب  باستخدامات المتعلقة لألنشطة االقتصادية  المؤشرات  من  مجموعة عرض خالل

 .والالسلكية السلكية

 المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطوير  أجل  من والتوصيات  النتائج  من  مجموعة  يستعرض :الخامس  الفصل .5

 .الفلسطيني المعلومات بمجتمع واالرتقاء تصاالتواال
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 الفصل الثاني
 

  المصطلحات
 

  :المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 وتنظيمها، وتخزينها، استرجاع البيانات،  بعمليات القيام و ات،مالمعلو تكنولوجيا لوسائل النفاذ وطرق أدوات وصف

 من.    واليدوية اإللكترونية الطرق خالل من وتبادلها المعلومات عرضوسائل   وصف كذلك.    وإنتاجها معالجتها وأساليب

 والفاكسات، ، والهواتف والكاميرات الرقمية،  الضوئية، والماسحات الحواسيب، المعلومات، تكنولوجيا بعض أدوات 

 .الوسائط متعددة والتطبيقات قواعد البيانات نظام مثل والبرامج المضغوطة، واألقراص
 

  :ف الرئيسيةالهوات خطوط

 معدات في منفذ مخصص  وله التبديلية العمومية بالشبكة للمشترك الطرفية المعدات يصل هاتفي الخط الرئيسي هو خط   

 .الهاتفية البدالة
 

 ):محمول(هاتف نقال 

 . يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع ألي شركة تقدم هذه الخدمة
 

  :النقالة في الهواتف المشتركون

 التبديلية العمومية الهاتفية الشبكة نفاذا إلى تتيح المتنقلة للهواتف عمومية خدمة في والمشتركون المحمولة الهواتف مستعملو

 .والرقمية التماثلية الخلوية ذلك األنظمة ويشمل الخلوية، التكنولوجيا باستعمال
 

 : الحاسوب استخدام

 محددة زمنية فترة في االستخدام حددت فترة  وقد وإنشائها، ملفاتال وحفظ ونقل معينة، ملفات إلى والدخول الجهاز تشغيل

 .المسوح في اإلسناد الزمني تاريخ من الماضية شهر 12 خالل هي
 

  :اإلنترنت

 وهي العالم، في واألحجام المختلفة األنواع  الكمبيوتر أجهزة وماليين الشبكات من آالف عدة تربط التي العالمية الشبكة

االتصال  منها طرق بعدة اإلنترنت لخدمة النفاذ ويمكن .والمؤسسات مختلف األفراد  بين المعلومات تبادل و للتواصل وسيلة

 .اإللكتروني والبريد الرقمي والخط العريض والنطاق الهاتفي،
 

  :في اإلنترنت المشتركون

 . العريضأو النطاق المؤجرة أو الخطوط الهاتفي االتصال طريق عن سواء اإلنترنت في المشتركون
 

 : اإلنترنت استخدام

 زمنية فترة في االستخدام حددت فترة  وقد الشبكة، من البرامج أو الملفات تنزيل الصحف، قراءة المواقع، إلى الدخول

 .المسوح في اإلسناد الزمني تاريخ من الماضية شهر 12 خالل هي محددة
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 : االتصال الهاتفي باإلنترنت

وخط هاتفي، والذي يتطلب أن يقوم مغير الترددات بطلب         )  مودم  ( طريق مغير الترددات     وسيلة اتصال باإلنترنت عن   

وتقتصر سرعة مغير الترددات لالتصال باإلنترنت عموماً على سرعة          .  رقم هاتف عند الحاجة إلى النفاذ لإلنترنت       

 . كلوا بايت56-28تتراوح مابين 
 

  ): مودم(مغير الترددات 

 .رنت من خالل الهاتف الثابتهو جهاز للربط مع اإلنت
 

 :  الخط المتماثل

.  إحدى وسائل االتصال باإلنترنت وهو نظام منبثق عن الخط الرقمي، يستخدم في نقل البيانات والملفات والصور                  

وهو جهاز يتم ربطه في الكمبيوتر      .   ميجابايت 6وألغراض محددة في المؤسسات الصغيرة والمنازل، سرعته تفوق          

 . شركة االتصاالت المزودة للخدمةويقدم من قبل
 

 : البريد اإللكتروني

 .وسيلة تسمح لمستعملي الشبكة محلياً وحول العالم لتبادل الرسائل، بضمن ذلك النص والملحقات
 

  :الفضائي الالقط

 بطاقة خالل نم باإلنترنت وسائل االتصال  إحدى هو كذلك السواتل، من مباشرة التلفزيونية اإلذاعة الستقبال يستخدم جهاز

 .به خاصة
 

  :المعيشية األسرة

 المأكل في ويشتركون منه، جزء أو واحد مسكن في عادة ويقيمون قرابة، صلة تربطهم ال أو تربطهم أفراد مجموعة أو فرد

 . األخرى المعيشة ترتيبات من وجه أي في أو
 

  :األسرة في الفرد

 غزة من وقطاع الغربية الضفة داخل معينة تجمعات في المقيمين األفراد ويعتبر معتاد، بشكل األسرة في يقيم الذي الفرد هو

 معهم، والعمال  واإلقامة ذويهم لزيارة سنويا يعودون ولكنهم الخارج في يدرسون الذين والطلبة ،)الطلبة(الدراسة   اجل

 معتادة مقيمون بصورة  أفراد انهم على السجناء وكذلك الشهر، أو األسبوع نهاية في لها ويعودون أسرهم عن المنفصلون

  . سجنهم أو دراستهم أو عملهم أماكن في وليس أسرهم مع
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 الثالث الفصل
 

 النظرية الخلفية
 

 في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستوى  تعكس  التي  المؤشرات  أهم  على  التعرف  إلى  الفصل  هذا  يهدف

 أعدت  التي  والتطبيقية  النظرية  الدراسات  من  مجموعة  مراجعة  لىع  سنعمل  الهدف  هذا  ولتحقيق.    الفلسطينية  األراضي

 انتشار  مستوى  موضوع  تتناول  والتي  التحديد،  وجه  على  الفلسطينية  األراضي  وفي  نامية،  وأخرى  متقدمة  دول  في

 وسائل  وانتشار  تطور  في  ساهمت  التي  العوامل  أهم  على  الضوء  إلقاء  وسيتم.    واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

 مستوى  لقياس  كمحددات  واالجتماعية  االقتصادية  بالمتغيرات  وربطها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وأدوات

 . االنتشار
 

 في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مقومات  كأحد  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  القرار  وصناع  الباحثون  يعتبر

 تكنولوجيا  قطاع  أن  من  وبالرغم.    العالم  بدان  كل  في  االقتصادي  للنمو  ومهم  أساسي  ومحرك  بل  الحالي،  العصر

 المتقدمة  الدول  اقتصاديات  وتطور  نمو  في  وملحوظاً  كبيراً  تأثيره  كان  فقد  الوحيد،  المحرك  ليس  واالتصاالت  المعلومات

 مجاالٍت  وفي  واسع  طاقن  على  المعلومات  تكنولوجيا  استخدامات  النتشار  نظراً  األخرى؛  االقتصاديات  جميع  في  كما

 جعلتها  التجارية  والنشاطات  العمليات  تصريف  لتسهيل  واستخدامها  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  دمج  عملية  إن.    مختلفة

 من  أهميتها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  اكتسبت  هنا  ومن  اليومية،  الحياة  أمور  تصريف  في  مهماً  جزءاً

 االقتصادية  خصائصه  عن  النظر  وبغض  المجتمع  شرائح  كافة  من قبل   استخداماتها  مستوى  في  المتزايد  االرتفاع  خالل

أجمعت الدراسات واألبحاث، التي هدفت إلى قياس مستوى انتشار تكنولوجيا             فقد  الخصوص،  هذا  وفي.    واالجتماعية

ي المتعاظم الذي يلعبه قطاع      المعلومات واالتصاالت وتأثيرها على النمو االقتصادي للبلدان، على الدور اإليجاب            

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دفع عجلة االقتصاد وزيادة الدخل القومي؛ من خالل تأثيرها على مختلف                   

الفعاليات والنشاطات االقتصادية واالجتماعية، حيث يزيد استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الفاعلية             

 .1حصلة سوف يمتد األثر اإليجابي على االقتصاد بشكل عامواإلنتاجية فيها، وكم
 

 دول  مختلف  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  انتشار  ازدياد  ومع  الماضي،  العقد  منتصف  ومنذ

 انتشار  مستوى  عن  تكشف  ومعلومات  احصاءات  لوجود  كبيرة  حاجة  هناك  أصبح  النامية؛  البلدان  في  ومؤخراً  العالم،

 مع  مقارنتها  أجل  من  النامية  البلدان  في  واستعماالتها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  النفاذ  أدوات  واستخدام

 والخطط  السياسات  رسم  عملية  في  حيوياً  أمراً  بات  والنفاذ  االنتشار  مستوى  قياس  أن  إلى  باإلضافة.    المتقدمة  البلدان

 .تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا بقطاع لالرتقاء
 

 والتي  المعلومات  تكنولوجيا  لمؤشرات  أساسية  قائمة  بتطوير  الدولية  واإلحصائية  البحثية  المؤسسات  من  العديد  قامت  لهذا،

 مؤشرات  قائمة:  مثل  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  انتشار  مستوى  ووصف  قياس  يمكن  خاللها  من

 قائمة  ،)اإلسكوا  (آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  مؤشرات  وقائمة  ،)ITU  (لالتصاالت  الدولي  االتحاد

 تسخير  قياس  في  الشراكة"و  المتحدة  األمم  مؤشرات  قائمة  ،)OECD  (االقتصادية  للتنمية  التعاون  منظمة  مؤشرات

 تكنولوجيا  إلى  رادواألف  األسر  نفاذ  دليل  إعداد  إلى  باإلضافة  هذا".  التنمية  ألغراض  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

                                                 
1  OECD, The Economic Impact of ICT, 2004. 
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 مساعدة  هو  الدليل  لهذا  األساسي  فالهدف  2009.2  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  واستعمالها،  واالتصاالت  المعلومات

 بيانات  إنتاج  بغية  لها  واستعمالهم)  ICT  (واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  واألفراد  األسر  نفاذ  قياس  على  البلدان

 واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لمؤشرات  األساسية  القائمة  على  الدليل  ويركز.    دوليا  هامقارنت  يمكن  الجودة  عالية

 األسر  نفاذ  مؤشرات  وتحديد  التنمية  ألغراض  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  بقياس  المعنية  الشراكة  حددتها  التي

 .واستعمالها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى واألفراد
 

  سات السابقة الدرا1.3
 

  الدولية الدراسات 1.1.3

 المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  ازدياد  إلى  تشير  التي  البيانات  بعض  ESCWA, 2007(3(  اإلسكوا  تقرير  تضمن  لقد

 الثابتة  الهاتف  خطوط  عدد  من  كال  التقرير  واستخدم.    1990  عام  منذ  مطَّرد  وبشكل  عربياً  بلداً  22  في  واالتصاالت

 وبين  جهة،  من  نفسها  العربية  البلدان  بين  ما  للمقارنة  كمؤشرات  اإلنترنت  مستخدمي  وعدد  الشخصية  بالحواسي  وتوزيع

 خالل  العربية  الدول  بين  متفاوت  بشكل  كان  المؤشرات  في  االرتفاع  أن  التقرير  وبين.    أخرى  جهة  من  العالمي  المتوسط

 المتوسط  عن  ما  حد  إلى  متأخرة  العربية  الدول  في  المؤشرات  هذه  تزال  وما  ،2005و  1996  العامين  مابين  الفترة

 أصبح  بحيث  العربية  المنطقة  في  ضعفاً  50  الخلوي  الهاتف  في  المشتركين  عدد  ازداد  السابقة،  الفترة  فخالل.  العالمي

 ثابت  هاتف  خط  9.5  المتوسط  بلغ  فقد  الهاتف  خطوط  لعدد  بالنسبة  أما.  نسمة  100  لكل  اشتراكاً  25  من  أكثر  المتوسط

 في  نسمة  100  لكل  6.5  إلى  ليصل  الشخصية  الحواسيب  عدد  ازداد  أخرى،  جهة  من.  العربية  البلدان  في  نسمة  100  لكل

 العرب  السكان  من%  6.5  أصبح  2005  عام  ففي  كبيرة،  زيادة  زاد  فقد  اإلنترنت  إلى  الوصول  أما  ،2005  عام

 العربية  البلدان  في  اإلنترنت  توصيالت  دعد  متوسط  يزال  ما  ذلك  ومع  ،2000  عام%  0.9  مقابل  اإلنترنت،  يستخدمون

 %.15.2 البالغ العالمي المتوسط من بكثير أقل
 

 مدى  على  كانت  واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  أن،  UNCTAD(4أونكتاد،    (2009 تقرير اقتصاد المعلومات لعام      وبين

 التي  اآلفاق  من  مجموعة  فتحت  وأنها  جتماعي،واال  االقتصادي  التقدم  عملية  في  الرئيسي  المعجل  الماضية  القليلة  العقود

 في  المشتركين  عدد  من  كال  التقرير  واستخدم.    والنامية  المتقدمة  البلدان  من  كل  في  السابق  في  تصورها  يمكن  ال

 المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  لقياس  كمؤشرات  اإلنترنت  في  االشتراكات  وعدد  النقالة  والهواتف  الثابتة  الهواتف

 الدول  لبعض  رصداً  التقرير  وقدم.    والمتقدمة  النامية  الدول  بين  الوسائل  هذه  انتشار  بين  ما  المقارنة  وفي  واالتصاالت،

 ديناميكية  في  كبير  تفاوت  وجود  تبين  حيث  فيها،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تطور  خصوصية  حيث  من

 في  توسع  حدث  الماضية  القليلة  األعوام  خالل  نها  بحيث  العالم،  بلدان  بين  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وخصائص

 مختلف  في  سلبياً  فيه  االشتراكات  عدد  في  النمو  كان  التي  (الثابت  الهاتف  حساب  على  النقال  الهاتف  شبكة  استخدام

 مع  مقارنة  المتقدمة  الدول  في  أسرع  مرات  خمس  اإلنترنت  مشتركي  عدد  زاد  أخرى،  جهة  من).    العالم  من  مناطق

 أن  تبين  كما.    2008  عام  في  اإلنترنت  يستخدمون  العالم  سكان  خمس  من  أقل  أن  إلى  التقرير  أشار  حيث  مية،النا  الدول

 إلى  للولوج  كوسيلة  technologies  wireless  الالسلكية  تكنولوجيا  الستخدام  الدول  قبل  من  متزايداً  اتجاهاً  هناك

                                                 
2  http://www.itu.int/en/pages/default.aspx 

 : شبابي  متوفر على الصفحة اإللكترونية منظور: 2007العربية  في المنطقة لأللفية اإلنمائية  األهداف3
http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/main.asp?division=ictd  

4  The Information Economy Report 2009: Trends and Outlook in Turbulent Times: 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=11915&intItemID=1397&lang=1&mode=downloads  
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 وخاصة broadband العريض النطاق مجال  في  الفجوة  من  أوسع  كانت  المجال  هذا  في  الرقمية  الفجوة  أن  إال  اإلنترنت،

 وتحديداً  النقالة  الهواتف  خدمة  انتشار  مع  القريب  المدى  في  تقل  سوف  الفجوة  هذه  إلى  التقرير  وتنبأ.    النامية  البلدان  في

 بين  التوزيع  يثح  من  عدالة  األكثر  هي  النقالة  الشبكات  خدمة  أن  التقرير  الحظ  أخرى،  ناحية  ومن.    النامية  البلدان  في

 الدخل  توزيع  مستوى  مع  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستوى  مقارنة  عند  وذلك  الدخل  مستوى  عن  النظر  بغض  الدول

 بسعر  مقارنة  عام  بشكل  استخدامها  سعر  إلى  إضافة  الخدمة  هذه  انتشار  مستوى  إلى  بالنظر  ذلك  معللين  العالم،  دول  في

 أن  كما  األخرى،  الخدمات  مع  مقارنة  نسبياً  متوفراً  يعد  النقال  الهاتف  خدمة  خداماست  أن  إلى  إضافة  اإلنترنت،  استخدام

 المتطلبات  نفس  إلى  يحتاج  ال  النقال  الهاتف  وأن  الثابت،  الهاتف  خدمة  من  أسهل  تبدو  منه  واالستفادة  عليه  الحصول

 األزمة  تسبب  من  مخاوف  هناك  أن  إلى  التقرير  وأشار.    باإلنترنت  مقارنة  دائم  بشكل  بالكهرباء  كاالتصال  األساسية

 االستثمارات  وعلى  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستويات  على  سلبية  بتأثيرات  الحالية  العالمية  االقتصادية

 الدول  مستوى  على  حتى  مختلف  بشكل  األزمة  تؤثر  أن  المتوقع  ومن.  إليها  الجميع  وصول  ضمان  أجل  من  المطلوبة

 .بينها فيما النامية
 

.  مؤخراً  العربي  الوطن  في  اإلنسانية  التنمية  حال  عرفتها  التي  التطورات  20095  العربي  المعرفة  تقرير  وتناول

 أحوال  على  وانعكاساتها  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  المشهد  على  تعاقبت  التي  التحديات  أبرز  التقرير  واستعرض

 2008  سنه  نهاية  مع  تفاقمت  التي  العالمية  المالية  األزمة  موضوع  إلى  وتطرق.    األخيرة  السنوات  خالل  المعرفة

 مسلطا  الفلسطينية،  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  عند  التقرير  وتوقف  كما.    العربية  األوضاع  على  وتأثيرها

 خالل  رعتش  العربية  الدول  أن  التقرير  في  وجاء.    فلسطين  في  المعرفة  مجتمع  إقامة  على  السلبية  آثاره  على  الضوء

 في  ملحوظاً  تفاوتاً  هناك  أن  إال  واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنى  تشييد  في  األخيرة  العشر  السنوات

 بفضل  مرتفعة  دخل  بمعدالت  تتمتع  التي  العربية  الدول  بعض  أن  إذ.    التقنيات  هذه  لحيازة  سعيها  في  العربية  الدول  أداء

 أن  على.    واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  انتشار  ناحية  من  مرتفعة  مكانة  تلتح  طبيعية،  ثروات  من  تمتلك  ما

 عام  وبشكل  أنه  إلى  التقرير  ويشير.  مماثلة  دخل  بمعدالت  تحظى  العالم  في  أخرى  بلدان  تحتله  مما  أدنى  تظل  المكانة  هذه

 التي  االتصاالت  شبكات  تزال  ما  لكن.  لعالما  أنحاء  كافة  في  اإلنترنت  إلى  والنفاذ  الحواسيب  انتشار  في  تقدم  احراز  تم

 ملموس  بشكل  اإلنترنت  انتشر  فقد  متدنية،  مواصفات  ذات  العربية  الدول  في  اإلنترنت  خدمات  إلى  النفاذ  خاللها  من  يمكن

 معدل  دون  زالت  ما  الدول  هذه  أغلب  في  االستخدام  معدالت  أن  إال.    كافة  العربية  الدول  في  األخيرة  الخمس  السنوات  في

 اإلنترنت  خدمات  إلى  النفاذ  المتقدمة  الدول  من  عدد  في  اإلنترنت  مستخدمو  يستطيع  بحيث  العالم  في  السائد  النسبة

 128  بين  ما  عبرها  االتصال  سرعة  تتراوح  شبكات  العربية  الدول  معظم  في  تستخدم  المقابل  في  جداً،  كبيرة  بسرعات

 .الثانية في كيلوبت 1024 و كيلوبت
 

 تطوره  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تابع  الماضية،  السنوات  وخالل  أنه  ITU, 2009(6  (تقرير  في  وجاء

 معرفة  من  يحتويه  بما  اإلنترنت  إلى  الولوج  على  قادرين  أصبحوا  العالم  في  الناس  من  فالمزيد  العالم،  أنحاء  في  وانتشاره

 وسريع  كبير  بشكل  نما  النقالة  الهواتف  شبكات  داماستخ  عبر  أو  خالل  من  اإلنترنت  إلى  فالوصول.    وتطبيقات  ومعلومات

 الخلوية  الهواتف  عبر  اإلنترنت  إلى  بالوصول  للمستخدمين  تسمح  والتي  3G  المتنقلة  االتصال  شبكات  تزايد  مع  وذلك

 االتصال  تكنولوجيا  استبدال  مع  كبيرة  بسرعة  اإلنترنت  إلى  الوصول  زاد  كما.    الكمبيوتر  أجهزة  باستخدام  المتنقلة

                                                 
 الصفحة  على  متوفر  ،2009  المتحدة  العربية  االمارات  -دبي)  ألمكتوم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  (  منتج  معرفي  تواصل  نحو  5

 aspx.AKR/Pages/Knowledge/bicAra/ae.mbrfoundation.www://http   :اإللكترونية
6  MEASURING THE INFORMATION SOCIETY – THE ICT DEVELOPMENT INDEX, 2009 EDITION:  http://www.itu.int/publ/D-IND-ICTOI-2009/en 
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 ثورة  المحمولة  الهواتف  شبكة  أخذت  النامي،  العالم  وفي  .  broadband  العريض  النطاق  بتكنولوجيا  Dial-up  هاتفال

 من  يقرب  ما  مع  مقارنة  اختراق  كمعدل%  49.5  إلى  المتوسط  في  وصلت  حيث  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  في

 . سنوات 10 قبل الصفر
 

 تغلغل  مستوى  بأن  ،7الريفية  والمناطق  القرى  في  واالتصاالت  المعلومات  اتكنولوجي  توفر  مستوى  قياس  دراسة  أشارت

% 15  نحو  أن  إذ.  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  جداً  محدوداً  كان  الحديثة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

 من%  6  في  فيتوفر  ترنتاإلن  إلى  الوصول  أما.    الريفية  األسر  من%  6  مقابل  حاسوب  جهاز  تمتلك  عام  بشكل  األسر  من

 في  األخرى  بالبلدان  مقارنة  الصدارة  في  فلسطين  وتقع.  الريفية  األسر  في%  4  مقابل  الحضرية  المناطق  في  األسر

 األسر  تلك  من%  10  من  وأكثر  كمبيوتر  جهاز  لديها  الريفية  األسر  ربع  من  أكثر  أن  حيث  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق

 .اإلنترنت في اشتراك لديها
 

 شراء  يخص  فيما  األخيرة  األعوام  في  مسبوقة  غير  نمو  نسب  تحقيق  شهدت  العربية  المنطقة  بأن   8لألبحاث  مدار  سسةمؤ

 الذي  األمر  الشاملة،  االقتصادية  النهضة  وكذلك  النفط  أسعار  ارتفاع  من  العربية  الدول  استفادة  نتيجة  الكمبيوتر  أجهزة

 على  العربية  الدول  بين  13  بالمرتبة  فلسطين  حلت  وقد  .  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  كبير  بشكل  لالستثمار  دفعها

 كعدد  المؤشرات  بعض  على  التصنيف  واعتمد.    2007  عام  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مؤشر

 تمتلك  التي  األسر  نسبة  وعدد  اإلنترنت  مستخدمي  وعدد  المحمولة  الهواتف  مشتركي  وعدد  الثابتة  الهواتف  مشتركي

 على  اإلقبال  معدل  قاس  والذي  2007  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  لمؤشر  ووفقاً  .  حاسوب  أجهزة

 الشرق  منطقة  في  النقالة  الهواتف  استخدام  معدل  سجل  فقد  دولة،  18  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام

 . 2007 العام خالل% 40.5 قدرها نمو نسبة أفريقيا وشمال األوسط
 

  لوطنيةا الدراسات 2.1.3

 الخاص  القطاع  أن  إلى  اإلشارة  تمت  فقد  PITA(9  (واالتصاالت  المعلومات  أنظمة  اتحاد  قبل  من  أعدت  دراسة  في

  (ADSL)خدمة  تفعيل  بدء  ومنذ  أنه  حيث    .التكنولوجي  للتقدم  االستجابة  بسرعة  يتميزون  المستهلكين  وكذلك  الفلسطيني

 وقامت  سنويا،)  ٪300  (حوالي  إلى  يصل  زيادة  بمتوسط  سنوات  ثالث  خالل  المشتركين  دعد  ارتفع  ،2005  عام  في

 السنوات  خالل  الوضع  استشراف  إلى  باإلضافة  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  القوة  نقاط  بتحليل  الدراسة

 .يةالفلسطين األراضي في االتصاالت لسوق الحالية المعطيات على بناء القادمة الثالث
 

 وسائل  انتشار  مجال  في  متدنية  زالت  ما  والجوار  العالم  دول  بين  فلسطين  مرتبة  أن  إلى  10لبكدار  تقرير  أشار  وقد

 في  تتمثل  والتي  بها  المحيطة  الظروف  نتيجة  والمجاالت،  األنشطة  مختلف  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

 المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  التحتية  البنية  حداثة  إلى  ةباإلضاف  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  المفروض  الحصار

 التي  الخدمات  واستغالل  النفاذ  من  الفلسطيني  األعمال  وقطاع  واألسر  األفراد  قدرة  على  قيود  ووجود  واالتصاالت،

 ةالفتر  خالل  إيجابي  تطور  حدوث  على  تدل  مؤشرات  هناك  أن  إال  القيود  هذه  من  وبالرغم  لكن.    القطاع  هذا  يوفرها

                                                 
7  Measuring Information and Communication Technology availability in villages and rural areas, ITU, 2008.   

 estatid?aspx.estatdetail/journal/com.madarresearch.www://http=7 :اإلمارات العربية المتحدة  8
9  The Palestinian ICT Sector, A Three – Year Outlook, Based on Economic Indicator, PITA, May 2009. 
تقرير حول تكنولوجيا المعلومات والتنمية االقتصادية و تقرير دور تكنولوجيا المعلومات التنموي ومكافحة الفقر في فلسطين، دائرة السياسات االقتصادية                      10

 . 2008، )بكدار(في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية و االعمار 
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 وتطرق.    واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  والولوج  للنفاذ  واألساسية  التحتية  البنية  في  2006و  2000  مابين

 الفقر  مكافحة  وفي  التنموي  المجال  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  إلى  التقرير

 واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدمت  والتي  دول  عدة  يف  والتجارب  والممارسات  األمثلة  من  مجموعة  مستعرضاً

 . المجاالت تلك في السلبية اآلثار من للحد كوسيلة
 

 المجاالت،  شتى  في  الرسمي  اإلحصائي  الرقم  توفير  إلى  الرامية  سياسته  وضمن  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز

 بهدف  وذلك  الفلسطينية،  األراضي في واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا مؤشرات  حول  عدة  مسوحات  وتنفيذ  بإجراء  قام

 االحتياجات  تلبي  بمؤشرات  المعلومات  تكنولوجيا  بيانات  قاعدة  وإغناء  الفلسطيني،  والمعرفة  المعلومات  مجتمع  قياس

 المجتمع  لواقع  االقتصادي  والتغير  االجتماعي  التقدم  مدى  معرفة  على  وتساعد  الدولية  التوصيات  مع  وتنسجم  المحلية

 إلى  باإلضافة.    العصر  هذا  سمة  أصبحت  التي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  بثورة  تأثره  أساس  على  الفلسطيني،

 تمكين  بهدف  المسوحات،  نتائج  على  وباالعتماد  الفلسطيني  التكنولوجي الواقع تعكس  التي  التقارير  من  مجموعة إصداره

 األراضي في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع تطوير نحو لسليمةا  القرارات باتخاذ القرار وصناع المخططين

 تتناول  ،2007  وعام  1997  العام  تعداد  من  كل  استمارة  في  األسئلة  من  مجموعة  بتضمين  الجهاز  قام  كما.    الفلسطينية

 .الفلسطينية األرضي في األسر عند واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأدوات وسائل توفر مستوى

 تكنولوجيا  واقع  حول  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  أصدرها  التي  والتقارير  المسوحات  ألهم  عرض  يلي  ما  وفي

 :11الماضية السنوات خالل الفلسطينية األراضي في المعلومات
 

 :2004 الرئيسية، النتائج النقال، والهاتف واإلنترنت الكمبيوتر مسح •

) اإلنترنت( العالمية  المعلومات  بشبكة  واالتصال  الحواسيب  استخدام  انتشار  مدى  ولح  المواضيع  من  العديد  التقرير  يوفر

 الفلسطينية  األراضي  من  كل  مستوى  على  متوفرة  البيانات  أن  حيث.    والمقروءة  والمرئية  المسموعة  اإلعالم  ووسائل

 ).ومخيم وريف، حضر، ( التجمع ونوع والمحافظات غزة، قطاع الغربية والضفة
 

 :2006 الرئيسية، النتائج واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا ألسريا المسح •

 المعلومات تكنولوجيا أدوات واستخدامات وسائل توفر عن شاملة إحصائية بيانات توفير  إلى رئيسي بشكل المسح هدف

 وظروف واالجتماعية، واالقتصادية الديموغرافية خصائصها حسب المستخدمة للفئات عرض خالل من واالتصاالت

 المعرفة مجتمع ظاهرة رصد كذلك.  واالتصاالت المعلومات لتقنيات المجتمعية الفئات هذه استخدام وميزات وأهداف

 الهاتف  (واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية لألدوات واالستخدام النفاذ آليات دراسة خالل من والمعلومات

 المسح  هذا تطرق كما . الفلسطيني المجتمع أفراد قبل من )  الراديو التلفزيون، اإلنترنت، الحاسوب، النقال، الهاتف الثابت،

 إلى مرة وألول المسح تطرق كذلك واالتصاالت، المعلومات بتكنولوجيا المتعلقة الخدمات بعض على واألفراد األسر إلنفاق

 .اإلنترنت مستخدمي على تأثيرها ومدى االقتحامية الرسائل ظاهرة
 

 : 2006 وإحصاءات، قضايا لسطين،ف أطفال كتيب •

 الفترة  خالل  المعلومات  تكنولوجيا  في  الفلسطيني  الطفل  واقع  على  حصلت  التي  التطورات  أهم  عرض  إلى  الكتيب  هدف

 .2006و 2004

                                                 
 ps.gov.pcbs.www: رة على الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  نتائج المسوحات والتقارير متوف11 
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 :2007 الفلسطينية، األراضي في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إحصاءات •

 في والتكنولوجيا العلم إحصاءات عن يتحدث  حيث  الراهن،  وضعال  احصاءات  تقارير  سلسلة  ضمن  تقرير إصدار يأتي

 صورة  القارئ  وإعطاء  الفلسطيني  المعلومات لمجتمع إحصائية  صورة رسم على المساعدة  بهدف  الفلسطينية األراضي

 تكنولوجيا  إحصاءات  إلعداد التأسيس في التقرير هذا ساهم  كما.    الفلسطيني التكنولوجي الواقع أوجه بعض حول

 .المجال هذا في الدولية التوصيات مع يتوافق بشكل واالتصاالت لمعلوماتا
 
 :2007  الرئيسية، النتائج واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األعمال قطاع مسح •

 الثابت، الهاتف(واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية لألدوات واالستخدام النفاذ وميزات آليات المسح هذا تناول

 على واإلنفاق اإللكترونية، التجارية والمعامالت واالكسترانت، واإلنترانت، واإلنترنت، والحاسوب، النقال، لهاتفوا

 إحصائية بيانات توفير  على   -رئيسي بشكل  -  المسح  وعمل).    الفلسطينية االقتصادية المؤسسات قبل من التكنولوجيا

 حسب المستخدمة المؤسسات عرض خالل من واالتصاالت المعلومات يالتكنولوج واالستخدام النفاذ وسائل توفر عن  شاملة

 المعلومات تكنولوجيا تقنيات استخدام وميزات وأهداف وأماكن المختلفة العمالة وفئات الرئيسية االقتصادية النشاطات

 .واالتصاالت
 
 األراضي في االقتصادية المؤسسات في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا واالستخدام النفاذ لواقع التحليلي التقرير •

 :2007 الفلسطينية،

 المؤسسات أنشطة  في الفلسطيني واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تأثير فهم محاولة  إلى التحليلية الدراسة  هذه  هدفت

 صاديةاالقت  التنمية في تأثير من ذلك على يترتب وما المؤسسات، هذه تنفذها التي التجارية والعمليات  االقتصادية،

 ورفع اإلنتاجية  األعمال في المساهمة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور قياس وتحديداً   .عام بوجه واالجتماعية

 المؤسسات  بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا انتشار مستوى تقييم إلى باإلضافة .  االقتصادي والنمو الكفاءة

 في االقتصادية  المؤسسات ومدراء ألصحاب النظر وجهات وتفسير فهم اولةومح الفلسطينية، األراضي في االقتصادية

 .التجارية أعمالهم وتشغيل إدارة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وفعالية دور مجال
 
 :2009 -2007 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا واألفراد األسر نفاذ حول تقرير •

 المعلومات تكنولوجيا أدوات واستخدامات وسائل توفر عن شاملة إحصائية اتبيان لتوفير رئيسي بشكل التقرير هدف

 وظروف واالجتماعية، واالقتصادية الديموغرافية خصائصها حسب المستخدمة للفئات عرض خالل من واالتصاالت

 المعرفة عمجتم ظاهرة رصد كذلك .واالتصاالت المعلومات لتقنيات المجتمعية الفئات هذه استخدام وميزات وأهداف

 الهاتف  (واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية لألدوات واالستخدام النفاذ آليات دراسة خالل من والمعلومات

 بيانات  نتائج بين مقارنة خالل من وذلك.    الفلسطيني المجتمع أفراد قبل من )اإلنترنت الحاسوب، النقال، الهاتف الثابت،

       الثقافة ومسح ،2007والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد بيانات إلى تنادباالس  2009  والعام 2007 العام

  .2009 األسري
 

  المقارنات الدولية2.3

. سوف نقوم في هذا الجزء بمقارنة مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين والدول المجاورة لها                

ية الفلسطينية من خالل مقارنة مستوى انتشار المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا           حيث يتم قياس إمكانيات البنية األساس      

وسوف يعتمد التحليل على معرفة الفرق في معدل انتشار كل من           .    المعلومات واالتصاالت ومقارنتها بالدول المجاورة    
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، إضافة إلى تقييم    200712 و 1997امين  خالل السنوات السابقة وتحديداً الع    ))  النقال(الثابتة، والالسلكية   (الخدمة الهاتفية   

أيضاً يشتمل هذا الجزء تحليل لسوق االتصاالت الهاتفية الفلسطينية          .    درجة انتشار اإلنترنت والحواسيب الشخصية    

والعناصر األساسية الفاعلة فيه، ومحاولة استكشاف نوعية الخدمات المقدمة، والتعرف على السياسات واإلجراءات                

 .قدمت في هذا المجالوالمبادرات التي 
 

   نشأة سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية1.2.3

ما تزال البنية التحتية لألنشطة والقطاعات االقتصادية الفلسطينية تستهدف وبشكل ممنهج منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي               

لك من خالل اتخاذ مجموعة من السياسات والتدابير التي         لألراضي الفلسطينية، ونخص بالذكر هنا قطاع االتصاالت، وذ       

ففي الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو، وبشكل عام، كان االتصال متوفر            .    حالت دون حدوث تنمية وتطور هذا القطاع      

ي بشكل محدود وبصعوبة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين وحال ذلك من إمكانية التواصل فيما بينهم على المستويين المحل                 

فلم يكن من السهولة بمكان الحصول على اشتراك بالخدمة الهاتفية، بحيث أن التكلفة كانت عالية جداً،                   .    والدولي

.  باإلضافة إلى أن البعض كان ينتظر لسنوات عدة للحصول على هذه الخدمة نظراً الحتكار إسرائيل لقطاع االتصاالت                 

فترة كانت تمر من خالل الجانب اإلسرائيلي الذي فرض قيوداً           ناهيك عن أن كل المراسالت واالتصاالت في تلك ال         

 .ورقابة صارمة على الفلسطينيين تحت شعار الذرائع األمنية
 

 وإدارتها لكل ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين، وتحديداً قطاع            1994وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام         

تصاالت انطالقة قوية، وشهدت السنوات الالحقة تطوراً جوهرياً في          االتصاالت، شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واال     

وأدركت السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت             .    مجال االتصاالت 

، ومنذ ذلك الوقت    الحياة المختلفة، باإلضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة التنمية والتطور                

بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية جهوداً لتعزيز وتشجيع انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأقدمت كذلك على               

اتخاذ مجموعة السياسات واإلجراءات تمثلت في إنشاء الدوائر واللجان الحكومية مثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا                

 عن تنظيم قطاع االتصاالت والمعلوماتية في األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى            المعلومات والتي أصبحت مسؤولة   

وقامت .  تحديث مجموعة من القوانين واللوائح الناظمة لبيئة عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية              

كما باشرت في تحسين    .    رهبخصخصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز تطو           

خدمات البنية التحتية من خالل وضع برامج وخطط ومشاريع لتطويرها وتخصيص مئات ماليين الدوالرات من                   

وال بد من اإلشارة إلى أن بيئة عمل القطاعات االقتصادية          .    مخصصات الموازنة ومن العون الدولي لتنفيذ تلك البرامج       

وساهمت تلك القيود في إحداث تشوهات هيكلية       .    وقات كثيرة وظروف غير مواتية    الفلسطينية كانت محاطة بقيود ومع    

 .في االقتصاد الفلسطيني مما أضعف من األداء االقتصادي الفلسطيني العام خالل السنوات السابقة إلنشاء السلطة
 

    الفلسطينية البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي2.2.3

يتسم قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية بالتداخل وغياب للسياسات واالستراتيجيات الوطنية التي توضح المعالم              

الرئيسية فيه، فلم يكن لدى السلطة الفلسطينية خطة لدعم انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء مجتمع                   

بعض الدول العربية على اعتماد برنامج من السياسات واالستراتيجيات وخطط لبناء           المعرفة، في الوقت الذي عملت فيه       

البحرين، مصر،األردن، عمان، قطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، واإلمارات العربية           (  مجتمع المعرفة مثل    

 المعلومات واالتصاالت التي أقرتها     وخالل السنوات الماضية لعبت اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا      ).    المتحدة و اليمن  
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 في  رئيسياً دوراً   2006 مبادرة التعليم اإللكتروني     لعبت، وكذلك   2004وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام      

تطوير استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، إال أن تدهور األوضاع السياسية              

ة واالقتصادية خالل السنوات السابقة حال دون تحقيق نسب نمو عالية في استخدام تكنولوجيا المعلومات                 واالجتماعي

 .واالتصاالت
 

فال يوجد هناك     .  أما فيما يتعلق بالوضع القانوني والتنظيمي، فقد افتقرت األراضي الفلسطينية لبناء تنظيمي وقانوني             

 باإلضافة إلى عدم وجود إطار تنظيمي عام يقوم على إصدار قوانين              قانون لحماية الحقوق الفكرية وحقوق النشر،      

ولوائح عمل تنظم وتضبط بيئة عمل االتصاالت والمواضيع المرتبطة بها مثل تنظيم استخدامات اإلنترنت وموضوع                 

وانين التي  وخالفاً لذلك، كانت معظم الدول العربية األخرى تقوم بإجراء تعديالت على الق           .    أمن وخصوصية المستهلك  

مصر واالردن والكويت، ولبنان،    (وعملت تلك الدول        .تتعلق في هذا المجال والتي تم إصدارها في وقت سابق           

على إنشاء هيئات رسمية تابعة لحكوماتها تعمل على تنظيم          )  والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة      

 الدول العربية بالتوقيع على معاهدات ومواثيق واتفاقيات دولية متعددة          فضال عن قيام بعض   .    اإلطار العام لالتصاالت  

 . األطراف والتي تؤمن لها كثيراً من المزايا النسبية فيما يتعلق بهذا القطاع
 

 كشركة مساهمة عامة وباشرت      1995والتي تأسست سنة      (13تجدر اإلشارة إلى أن شركة االتصاالت الفلسطينية       

 لتقديم خدمات الهاتف الثابت     14 عاماً   20قد حصلت على امتياز حصري لمدة       )  1997 يناير عام    أعمالها في اَألول من   

وقد لعب قرار السلطة الفلسطينية في خصخصة قطاع االتصاالت دوراً هاماً في تحقيق             .  والنقال في األراضي الفلسطينية   

نية ومنذ بداية عملها التكنولوجيا الحديثة في       انطالقة قوية وسريعة لهذا القطاع، حيث أدخلت شركة االتصاالت الفلسطي         

مجال االتصال لمواكبة التطورات في التقنيات المستخدمة في الدول المجاورة، ولتغطية كافة األراضي الفلسطينية                 

وشموليتها بنوعية عالية من الخدمات المقدمة، حيث قامت الشركة ببناء بنية تحتية وتجهيز شبكة رقمية متطورة أعادت                 

صال فلسطين مع العالم، واعتبر هذا العمل بمثابة بداية على طريق التحرر والتقدم في البناء التقني ونقلة نوعية في                    ات

وخالل السنوات التي تلت مرحلة     .    1967جودة االتصاالت والذي ظلت إسرائيل تحتكره منذ وقوع االحتالل في عام             

اة بخدمات الشركة خصوصاًُ في مجال توفير خطوط الهاتف          تأسيس الشركة كانت أغلبية األراضي الفلسطينية مغط       

وتميزت هذه الفترة بعدم وجود منافس لشركة االتصاالت و ظلت تمتلك حق االمتياز بحيث بقيت الشركة                   .  الثابت

المتحكم الوحيد في قطاع االتصاالت، وبدأت الشركة بتقديم خدمات اإلنترنت للشركات المحلية والمؤسسات العامة                 

إضافة إلى أنها قامت باستحداث شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           .    اصة مباشرة من خالل خدمة الهاتف      والخ

وفي ظل مناداة العديد من األطراف الفلسطينية        .   سنوات 5 والتي تمتعت بحق امتياز لمدة        2000في العام   )  جوال(

 الخلوية، تم توقيع اتفاقية مع شركة الوطنية        بضرورة تحرير قطاع االتصاالت من خالل إضافة مشغل ثاني للهواتف          

وبدأت الشركة العمل فعلياً في منتصف شهر تشرين ثاني من          .    موبايل الدولية النتشاء المشغل الثاني لالتصاالت الخلوية      

 .  بعد تأخير دام أكثر من عام بسبب عدم اإلفراج عن الترددات المطلوبة2009العام 
 

 أن األراضي   15)2007،2003(مالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غرب آسيا        ولقد أشارت دراستان حول ال     

الفلسطينية ما زالت في المستوى األول فيما يخص النضج في السياسات واالستراتيجيات والذي يتسم بعدم وضوح كال                  
                                                 

13  www.paltel.ps 
       سنوات للهاتف المتنقل تبدأ من تاريخ الحصول على الترددات أو عند وصول عدد المشتركين5انفرادي للهاتف الثابت و  منها عشر سنوات امتياز  14

 .2008مجموعة االتصاالت الفلسطينية، قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية، حقائق، مواقف، تحديات، فرص استثمارية، أيار : المصدر .  ألفا120ً

15   ESCWA, 2003 and 2007 
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 ترابطها بطريقة واضحة    من االستراتيجيات والخطط والرؤية الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدم         

وكانت األراضي الفلسطينية من بين البلدان في نفس المستوى والتي لم           .  باإلضافة إلى قصور المبادرات وخطط التنفيذ     

تمتلك سياسات أو استراتيجيات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جانب العراق ولبنان والمملكة العربية               

من، إضافة إلى عدم تضمينها موازنة مخصصة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             السعودية وسورية والي  

فيها، ولم يكن هناك تعاون على مستوى عاٍل مع القطاع الخاص لتطوير خطة لهذا القطاع، على عكس البلدان األخرى                    

واالتصاالت، ووضوح في دور    التي كانت بمستويات أعلى من النضج في البيئة األساسية لتكنولوجيا المعلومات               

 فقد تغير الوضع بالنسبة لبعض الدول بحيث انتقلت إلى مستويات            2007وتبعاً للتقرير الصادر في العام        .  الحكومة

أعلى من النضج، وبقيت كال من العراق واليمن إلى جانب األراضي الفلسطينية في مستوى أول من النضج، وحتى مع                   

ولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية إال أنها بقيت مجمدة وغير فاعلة،            وجود سياسة إستراتيجية لتكن   

نظراً الستمرار األوضاع واالحتالل اإلسرائيلي والذي حد من فعالية الحوكمة الفلسطينية على مر السنوات في لعب                  

 .  الدور المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

   البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية إمكانات3.2.3

أن للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً هاماً ورئيسياً وفاعالً في تهيئة المناخ المالئم لتعزيز انتشار                

 االقتصادية بهدف تحقيق التنمية في كل من        استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة القطاعات واألنشطة       

وتتمثل المعايير الرئيسية للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات       .    المجال االقتصادي واالجتماعي وبشكل فاعل ومستدام     

 واالتصاالت في كل من الخدمة الهاتفية واستخدام الهواتف الثابتة والنقالة، وفي بنية سوق خدمة الهاتف والفاعلين                  

هذه المؤشرات تعتبر أهم عناصر البنية األساسية لتكنولوجيا        .  األساسيين فيه، وانتشار اإلنترنت والحواسيب الشخصية     

المعلومات واالتصاالت بحيث أن كالً منها يعتمد على درجة انتشار اآلخر، باإلضافة إلى أنها تشكل مجتمعة قاعدة                    

 .ت، وانتقال المجتمع بكاملة نحو مجتمع المعرفةأساسية النتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 

وهناك فوائد كثيرة تتبع عملية البناء الصحيح للبنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فهي تعمل على تقليص                

الفوارق النمطية على الصعيد المحلي والدولي، كما أنها تعزز من فرص العمل، وترفع من مستوى المنافسة في                     

 .قطاعات االقتصادية المختلفةال
 

عادة اتصال األراضي   القد قامت شركة االتصاالت الفلسطينية بإعادة بناء البنية التحتية وتجهيز شبكة رقمية متطورة               

 خط لكل مائة أسرة مع نهاية عام        60الفلسطينية مع العالم عبر نقلة نوعية، حيث قدر معدل خطوط الهاتف الثابت ب               

كما تم إطالق أول    .    من التجمعات السكنية في األراضي الفلسطينية     %  98.5خدماتها أكثر من    ، بينما غطت    2007

       والتي ارتفع عدد مشتركيها إلى ما يزيد عن المليون مشترك مع نهاية              )  جوال(شركة اتصاالت خلوية فلسطينية      

يطرة الجزئية على قطاع االتصاالت     ونتيجة لهذه التطورات نجحت السلطة الفلسطينية في استعادة الس         .    2007عام  

وقد تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات     .  وتوفير بنية حديثة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية         

 279إذ ازداد عدد المؤسسات العاملة فيه ليصل إلى حوالي            .    واالتصاالت وأصبح من أهم القطاعات االقتصادية      

 ليصل إلى   1994 مليون دوالر عام     42 عامل، وزاد إنتاجيته من      3500، يعمل فيها حوالي     2006مؤسسة في العام    

يضاف .    كما زاد استخدام االتصال الهاتفي واستخدام شبكة اإلنترنت بنسب كبيرة جداً          .  2006 مليون دوالر عام     274

 والحاضنة التكنولوجية، وتوفير أول     إلى ذلك تطوير الخدمات المحوسبة، وإقامة مراكز تكنولوجيا المعلومات لإلبداع،          

.  منهاج فلسطيني مدرسي متخصص بالمعلوماتية، وربط العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية بشبكة اإلنترنت               
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وإدخال المزيد من الحواسيب إلى أكبر عدد من المدارس من خالل مبادرة التعليم االلكتروني الفلسطيني، ومشروع                   

فلسطينية، ومبادرة حاسوب لكل بيت وغيرها من المبادرات التنموية التي تعزز انتشار واستخدام               الشبكة األكاديمية ال  

 .16خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني
 

    انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية مقارنة بعدد من الدول4.2.3

 إلى أن مستوى النضج     )ESCWA, 2003,2007(استخدام تكنولوجيا المعلومات فقد أشارت دراسات       فيما يتعلق بانتشار    

في البنية األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية قد تغير خالل السنوات السابقة،               

ه إلى المستوى الثاني التي تظهر فيه البنية         الذي كانت في    17بحيث انتقلت األراضي الفلسطينية من المستوى األول       

األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معدالت متوسطة في كثافة الخدمات الهاتفية وأوضاع جاذبة في سوق                 

الخدمة الهاتفية للمستخدمين األفراد والشركات، فضال عن وجود روابط دولية نامية لشبكات الهاتف والعمود الفقري                 

 .، ووجود انتشار متحسن لالنترنت بسبب تحسن الشبكة المحلية، ووجود سوق فاعل لمزودي اإلنترنتلالنترنت

 وإلى حد قريب كانت األراضي الفلسطينية تتصف بمعدالت منخفضة للخدمة الهاتفية، ومستوى أدائها               1997منذ العام   

راك الحكومة والشركات واألفراد فيها ألهمية      إال أن إد  .    كان أقل من المتوسط العالمي، والتجهيزات كانت غير كافية        

 بغض النظر   -  تحسين مستوى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها من خالل المبادرات والخطط التي تم انتهاجها             

وفيما يلي  .   نتج عنه نمو وتحسن ونضوج في البيئة األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           -عن المعوقات األخرى  

جموعة من المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبين مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات            عرض لم 

 : 200718-1997واالتصاالت في األراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول األخرى خالل الفترة ما بين ما بين العامين 
 

  مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1.4.2.3

ير الدراسات األدبية إلى حدوث ارتفاع ونمو في نسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل السنوات القليلة                تش

ضي الفلسطينية فقد نما مؤشر استخدام      األرفيما يتعلق با  .     في كثير من البلدان العربية     - ولو بشكل متفاوت     -الماضية  

عدد مشتركي الهاتف النقال وعدد     :   الذي قاس أربعة مؤشرات هي     -  2006  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العام    

مقارنة بالعام  %  16.1بنسبة  و  ،مشتركي خطوط الهواتف الثابتة، وعدد مستخدمي اإلنترنت، وقاعدة الحواسيب المركبة         

حيث بلغ نمو       .2006 مقارنة بالنمو في العام      2007في العام   في المقابل تراجع النمو     ).    1أنظر الجدول     (2005

معظم البلدان العربية سجلت معدالت نمو إيجابية في مؤشر         %.    9.2 ما نسبته    2007 و 2006المؤشر ما بين العامين     

 من اإلمارات والبحرين وقطر وذلك في العام          األراضي الفلسطينية وكلٍ   اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما عد     

 .معدالت انتشار عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال أن تلك الدول ما زالت تتمتع ب2007
 

                                                 
 .2008مجموعة االتصاالت الفلسطينية، قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية، حقائق، مواقف، تحديات، فرص استثمارية، أيار   16
ضافة إلى تدني   المـستوى األول يتـسم بمعدالت منخفضة في كثافة الخدمة الهاتفية وظروف سوق هاتفية غير مغرية للمستخدمين األفراد والشركات، باإل                      17

مستوى وانخفاض عدد الروابط الدول لشبكات الهاتف، باإلضافة إلى محدودية انتشار االنترنت بسبب عدم مالئمة الشبكة المحلية، ووجود عدد محدود من                     

 .مزودي االنترنت في السوق
، حسب توفر البيانات لديها في سنوات مختلفة، )مدار(قتصاد الرقمي  ومركز الدراسات االITUتم استخدام قاعدة بيانات كال من االتحاد الدولي لالتصاالت   18

 . من أجل عمل مقارنات بين الدول
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 2007، 2006، 2005ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العام المؤشر النسبة النمو في ): 1(جدول
 

التغير في المؤشر بين % 

2006-2007 
التغير في المؤشر بين % 

2005-2006 
 الدولة 2005 2006 2007

 اإلمارات العربية المتحدة 1.84 2.25 2.19 22.28 2.67-

 العراق 0.31 0.47 0.62 51.61 31.91

 سوريا 0.43 0.55 0.65 27.91 18.18

 مصر 0.40 0.49 0.70 22.50 42.86
 المملكة العربية السعودية 1.05 1.30 1.66 23.81 27.69

 عمان 0.81 0.98 1.23 20.99 25.51

 اليمن 0.20 0.24 0.30 20.00 25.00
 االردن 0.91 1.08 1.25 18.68 15.74

 األراضي الفلسطينية 0.56 0.65 0.71 16.07 9.23
 قطر 1.59 1.81 1.70 13.84 6.08-

 لبنان 0.64 0.69 0.73 7.81 5.80

 البحرين 1.90 2.00 1.78 5.26 11.00-
 الكويت 1.41 1.40 1.49 0.71- 6.43

 ).مدار(الرقمي  مركز دراسات االقتصاد :المصدر    
 

إلى مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي سجل في الدول العربية في السنوات               )  1(يشير الشكل   و

 كان أعلى   2007ونالحظ أن المؤشر الذي سجل في األراضي الفلسطينية وتحديداً في العام            .    2007 و 2006 و 2005

 من مؤشر كل من مصر ولبنان، لكنه ما يزال أقل من قيمة             ق، وقريباً من الذي سجل في كل من اليمن وسوريا والعرا        

 .المؤشر الذي سجل في دول الخليج
 

  الدول العربية المختارة مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية مقارنة مع بعض): 1(شكل 
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 .2007، )مدار(تصاد الرقمي  مركز دراسات االق:المصدر
 

 2007ويكمُن السبب من وراء تحقيق نمو سلبي في المؤشر العام الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام                  

التغير في مؤشر عدد مشتركي     .    في تحليل المؤشرات الرئيسية المستخدمة في حساب المؤشر العام كالً على حدى            

وفيما .     لكنه كان إيجابياً ولو بنسبة أقل من معظم  الدول األخرى           2006 و 2005 بين العامين    الهواتف الثابتة كان سلبياً   

يتعلق بمؤشري عدد مستخدمي اإلنترنت وأجهزة الحواسيب المركبة فقد كان النمو إيجابياً ومتماشيان في نفس االتجاه،                 
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عدد مستخدمي اإلنترنت وهو ما يفسر النمو        بحيث أن الزيادة في أجهزة الحواسيب المركبة كان يقابلها زيادة في              

لكن وفيما يتعلق بمؤشر عدد مشتركي الهواتف       .      2007 و 2005الحاصل في هذا المؤشر خالل الفترة ما بين العامين          

،  2006  –  2005 أقل بكثير من النمو المسجل في الفترة بين          2007 و   2006النقالة فقد سجل المؤشر نمواً بين العامين        

نة مع الدول األخرى تكشف لنا أهمية هذا المؤشر عند احتساب المؤشر العام والذي انعكس بشكل سلبي عليه في                   فالمقار

 .2007العام 
 

 معدل النمو في المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض البلدان العربية ): 2(جدول 
 

التغير في أجهزة % 

  المركبةالحواسيب
ي عدد التغير ف% 

 مستخدمي اإلنترنت
التغير في عدد مشتركي % 

 الهواتف النقالة
التغير في عدد مشتركي % 

 الهواتف الثابتة
2006-
2007 

2005-
2006 

2006-
2007 

2005-
2006 

2006-
2007 

2005-
2006 

2006-
2007 

2005-
2006 

 الدولة

 حدةاإلمارات العربية المت 4.66 6.21 21.73 42.61 9.86 9.18 10.00 43.72

 العراق 10.00 27.27 93.38 44.50 9.38 13.71 4.49 14.72
 سوريا 13.68 4.55 48.65 35.65 29.17 14.97 15.87 19.04

 مصر 3.92 8.26 40.17 70.27 20.00 43.67 17.95 43.67

 المملكة العربية السعودية 2.63 2.56 46.65 44.40 9.42 20.30 13.03 20.30
 عمان 2.36 1.25- 36.37 37.52 6.43 24.16 10.53 17.76

 اليمن 7.42 5.54 40.17 35.88 11.76 18.11 18.75 18.11

 االردن 7.78 17.44- 31.05 14.81 6.00 38.36 5.45 22.14
 األراضي الفلسطينية -2.34 2.67 34.90 18.60 5.00 5.24 2.70 5.21

 قطر 5.65 11.52 28.33 37.00 9.09 75.00 11.11 76.00
 لبنان 11.67 3.43 11.18 8.19 5.63 10.65 3.92 10.64

 البحرين 0.69 3.70 7.78 34.30 8.77 33.06 5.71 14.49

 الكويت 1.88 0.45 6.30 9.65 9.10 23.38 9.09 23.38
 ).مدار( مركز دراسات االقتصاد الرقمي :المصدر

 

   نسبة انتشار الهواتف الثابتة2.4.2.3

ق الهاتف الثابت في معظم الدول العربية ذات صبغة احتكارية في بداية نشأتها، وامتلكت               بشكل عام، تعتبر جميع أسوا    

إن المتتبع لألحداث والتطورات    .    الحكومات الحصة الكبرى في الشركات صاحبة االمتياز للعمل في قطاع االتصاالت          

 الماضية يالحظ وجود اتجاه نحو      التي حدثت في قطاع االتصاالت في مختلف الدول العربية وخالل السنوات القليلة            

تحرير هذا القطاع والذي بقيت فيه سوق الخطوط األرضية محمية لشركات االتصاالت صاحبت االمتياز تماشياً مع                  

فقد شهدت أسواق االتصال في كثير من البلدان العربية دخول مشغلين            .    الخطط والسياسات التي انتهجت لهذا القطاع     

 التنافسية في أسعار وتكلفة استخدام الخدمة والذي ساهم بشكل فعال في زيادة انتشار أعداد                جدد، مما ساهم في تنامي    

ولقد أشار التقرير السنوي لشركة االتصاالت الفلسطينية أن         .    المشتركين في خدمة الهاتف الثابت من عام إلى عام         

من مناطق السلطة الوطنية    %  98يث شملت   الشركة استطاعت إيصال الخدمة الهاتفية إلى معظم السكان الفلسطينيين بح         

إلى حدوث تطور كبير في أعداد اشتراكات الهاتف الثابت خالل الفترة ما             )  3(جدول  في  تشير البيانات    و .  الفلسطينية

في %  198.4فقد نما وبشكل الفت عدد االشتراكات في خطوط الهاتف الثابت وبنسبة             .    2007 و 1997بين العامين   

 خط وذلك في    348,788ية، حيث وصل عدد خطوط االشتراك في خدمة الهاتف الثابت إلى حوالي              األراضي الفلسطين 

  1997.19 خط هاتف ثابت في نهاية العام 116,892، مقارنة مع 2007نهاية العام 
 

                                                 
 .شركة االتصاالت الفلسطينية، التقرير السنوي، سنوات مختلفة  19
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 2008 و 1998عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت في بعض الدول المختارة في األعوام ): 3(جدول 
 

  .20 ، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتITUالت  االتحاد الدولي لالتصا:المصدر
 

  2006وبالمقارنة مع الدول العربية األخرى، سجلت األراضي نمواً سلبياً في عدد مشتركي الهاتف الثابت بين العامين                  

 الذي شهد   ، وذلك بسبب الركود االقتصادي المرافق لإلضرابات السياسية، وتفضيل األفراد لخدمة الهاتف النقال            2007و

 .نمواً كبيراً على الرغم من الظروف الصعبة السائدة
 

وعند مقارنة معدل انتشار خدمة الهاتف الثابت في األراضي الفلسطينية مع بعض الدول العربية في الفترة ما بين                     

أنظر (دول   يتبين لنا مقدار االرتفاع الذي طرأ على عدد المشتركين في الخدمة في عدد من ال                2008 و 1998العامين  

كما ونما معدل عدد خطوط     .    ، حيث كان معدل النمو في عدد االشتراكات في خطوط الهاتف الثابت متفاوتا            )3الجدول  

بحيث %  46.9 شخص في األراضي الفلسطينية خالل نفس الفترة، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة               100الهاتف لكل   

 .  اشتراكا8.4ً إلى 5.7 شخص من 100ارتفع عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 
 

   نسبة انتشار الهواتف النقالة3.4.2.3

المشغل الوحيد لشبكة الهواتف النقالة في األراضي الفلسطينية خالل         حيث كانت     2000وال في العام    جتأسست شركة   

" وبايلالوطنية م " بدأت  شركة     2009 ففي منصف شهر تشرين الثاني من عام            .السنوات الماضية وإلى فترة وجيزة    

كمشغل ثاني لهذه الخدمة في األراضي الفلسطينية، بعد أن عملت السلطات التشريعية على تحرير قطاع الهواتف النقالة                 

 . كما في كثير من البلدان العربية مثل األردن والعراق والسعودية واليمن ومصر والكويت ولبنان وعمان
 

                                                 
 20 #aspx.Indicators/Indicators/ICTEYE/D-ITU/int.itu.www://http 

 1998 2008 % معدل النمو

عدد خطوط الهاتف 

 100الثابت لكل 

 نسمة

عدد 

االشتراكات في  

خطوط الهاتف 

 الثابت

عدد خطوط 

الهاتف الثابت 

 100لكل 

 نسمة

عدد االشتراكات في  

خطوط الهاتف الثابت 

 )باآلالف(

عدد خطوط 

الهاتف الثابت 

  نسمة100لكل 

عدد االشتراكات 

في  خطوط 

الهاتف الثابت 

 )اآلالفب(

 
 الدولة

 البحرين 157.6 25.36 220.0 28.37 39.6 11.9

 مصر 3971.5 3.88 11936.0 14.64 200.5 277.3

 العراق 650.0 2.81 1082.3 3.60 66.5 28.1

 إسرائيل 2807.0 48.22 3224.0 45.72 14.9 5.2-
 األردن 510.9 10.97 519.0 8.46 1.6 22.9-

 الكويت 427.3 21.74 541.0 18.53 26.6 14.8-

 لبنان 566.0 15.41 750.0 17.88 32.5 16.0
 عمان 220.0 9.49 274.2 9.84 24.6 3.7

 فلسطين 167.3 5.71 348.0 8.39 108.0 46.9

 قطر 150.5 26.49 263.4 20.56 75.0 22.4-
 المملكة العربية السعودية 2167.0 10.99 4100.0 16.27 89.2 48.0

 السودان 162.2 0.49 366.2 0.89 125.8 81.6

81.9 146.0 17.12 3633.4 9.41 1477.0 
الجمهـــورية العـــربية 

 السورية

 اإلمارات العربية المتحدة 915.2 31.61 1508.3 33.63 64.8 6.4

 اليمن 249.5 1.45 1117.0 4.87 347.7 235.9
 العالم 839237.9 14.07 1252405.6 18.48 -- --
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 كأن المحرك   2007 و 2005بين العامين   %  79.1لنقالة وبنسبة   ويمكن القول أن النمو في عدد اشتراكات الهواتف ا         

فقد بلغ عدد   .    األساسي لنمو قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية والذي يعد النمو األقوى بين مختلف القطاعات              

  مشترك في  570,000، مقارنة مع    2007 مشترك في نهاية العام      1,021,000االشتراكات في خدمة الهاتف النقال      

 . 2005العام 
 

بين %  37.7حيث كان المعدل حول     %  50سجلت األراضي الفلسطينية معدل انتشار في خدمة الهاتف النقال أقل من             

، حيث يمكن إيعاز ذلك إلى انقطاع       2007 و 2006بين العامين   %  18.6لكنه انخفض إلى    .    2006 و 2005العامين  

 .  ، باإلضافة إلى حصار غزة2006عية التي جرت في العام الدخول والرواتب بعد فوز حماس باالنتخابات التشري
 

 فقط، في حين زاد معدل استخدام الهاتف        2007خالل العام   %  18.1وقد حققت األراضي الفلسطينية نسبة نمو بلغت        

خالل العام  %  124.5 مقارنة ب    2007، والذي يعد األعلى في العالم العربي خالل العام           %131.6النقال ليصل إلى    

2006. 
 

 2008 و1998عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في بعض الدول المختارة في األعوام ): 4(جدول 
 

2008 1998 

عدد اشتراكات الهاتف 

  نسمة100النقال لكل 

عدد المشتركين في  خطوط 

 )باآلالف(الهاتف النقال  

عدد اشتراكات الهاتف 

  نسمة100النقال لكل 

ن في  خطوط عدد المشتركي

 )باآلالف(الهاتف النقال  

 
 الدولة

 البحرين 92.1 14.81 1400.0 180.51

 مصر 90.8 0.13 41272.5 50.62

 *العراق 20.0 0.08 17529.0 58.24

 إسرائيل 2147.0 36.88 8982.0 127.38

 األردن 82.4 1.77 5313.6 86.60

 الكويت 250.0 12.72 2907.0 99.59

 لبنان 505.3 13.76 1427.0 34.03

 عمان 98.0 4.23 3219.3 115.58

 فلسطين 100.0 3.42 1153.0 27.80

 قطر 65.8 11.57 1683.0 131.39

 المملكة العربية السعودية 627.3 3.18 36000.0 142.85

 السودان 8.6 0.03 11991.5 29.0

 **الجمهورية العربية السورية 4.0 0.02 7056.2 33.24

 اإلمارات العربية المتحدة 493.3 17.04 9357.7 208.65

 اليمن 16.1 0.09 3700 16.14

 العالم 318370.6 5.34 4037762.9 59.62

 .، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتITU االتحاد الدولي لالتصاالت :المصدر

 1999سنة **                                   2002سنة * 

 
طاع الهواتف النقالة في فلسطين إضافة إلى اإلمكانيات الجديدة التي ترتبط بخدمة الهاتف              ويمكن القول، بأن تحرير ق    

حيث يتوقع ارتفاع عدد االشتراكات بالهاتف      .    النقال قد يزيد من عدد االشتراكات في هذه الخدمة خالل السنوات القادمة           

دخول مشغل جديد مع وجود منافسة مما قد يدفع         النقال بسبب بالتغييرات التي طرأت على أعداد السكان باإلضافة إلى           

ومن المفترض أن   .    إلى زيادة عدد االشتراكات خاصة في السنوات التي تلي انشاء شركة اتصاالت جديدة في الدول               
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استخدام تكنولوجيا حديثة السلكية سوف يزيد من استخدام الهواتف النقالة في حال كان هناك سياسات حكومية أو خطط                  

 .لك، ومن المتوقع أن تحدث هذه التكنولوجيا الجديدة نقلة نوعية عند الفلسطينيين في حال استخدامهاباتجاه ذ
 

   عدد الهواتف النقالة لكل هاتف ثابت4.4.2.3

تشير البيانات إلى أن االرتفاع الهائل في اشتراكات الهواتف النقالة والركود المرافق له في نمو اشتراكات الخطوط                    

اهما معاً في زيادة نسبة مشتركي الهواتف النقالة إلى مشتركي الخطوط الثابتة في االراضي الفلسطينية                 الثابتة قد س  

 فإن نسبة الهواتف النقالة إلى الخطوط الثابتة في االراضي الفلسطينية قد            2006وحسب بيانات العام    .    كغيرها من الدول  

مما يعني أن الزيادة في عدد الهواتف النقالة كانت         %  15 بارتفاع قدرة    4.98 فبلغت   2007، أما في عام     4.31بلغت  

 .على حساب االشتراكات في الهواتف الثابتة خالل السنوات المذكورة
 

  انتشار أجهزة الحواسيب  5.4.2.3

، حيث يدل   2007خالل العام   %  5.95حققت المنطقة العربية نسبة نمو في مستوى انتشار أجهزة الحواسيب وصلت إلى             

وحسب البيانات المتوفرة عن عدد الحواسيب      .  قم على الفرص التجارية الضخمة واإلمكانيات الكبيرة لهذا السوق        هذا الر 

 2005المركبة فقد سجلت فلسطين نسبة نمو منخفضة في هذا المجال مقارنة مع الدول العربية األخرى ما بين العامين                    

 مدار، فإن األراضي الفلسطينية     –سات االقتصاد الرقمي    ، وباالعتماد على البيانات المتوفرة من مركز درا        2007و

 . في مؤشر عدد الحواسيب المركبة % 8.1سجلت معدل نمو مقداره 
 

 2007عدد أجهزة الحواسيب المركبة في بعض البلدان العربية ): 5(جدول 
 

 الدولة 2005 2006 2007 2007-2005 نسبة النمو بين

 اإلمارات العربية المتحدة 1,000,000 1,100,000 1,580,900 58.1

 العراق 780,000 815,000 935,000 19.9

 سوريا 630,000 730,000 869,000 37.9

 مصر 1,950,000 2,300,000 3,304,300 69.5

 المملكة العربية السعودية 2,610,000 2,950,000 3,548,800 36.0

 عمان 190,000 210,000 247,300 30.2

 اليمن 320,000 380,000 448,800 40.3

 االردن 550,000 580,000 708,400 28.8

 األراضي الفلسطينية 185,000 190,000 199,900 8.1

 قطر 180,000 200,000 352,000 95.6

 لبنان 510,000 530,000 586,400 15.0

 البحرين 175,000 185,000 211,800 21.0

 الكويت 550,000 600,000 740,300 34.6

 ).مدار(مركز دراسات االقتصاد الرقمي : المصدر

 
   البنية األساسية لإلنترنت6.4.2.3

 الذي يعتبر البداية الحقيقية لقطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية، كانت شركة االتصاالت              1997مع بداية العام    

كما بدأت  .    لفلسطينيةالفلسطينية هي المسؤول عن تشغيل وإدارة وبناء وتطوير قطاع االتصاالت في األراضي ا               

 بوضع األسس األولى إلنشاء وتشغيل أول شبكة اتصاالت نقالة فلسطينية وهي جوال               1997االتصاالت خالل العام    

بقرار من االتحاد الدولي    )  970(، وكذلك حصلت على الرمز الدولي الخاص بفلسطين وهو            GSMتعمل بنظام   
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ء شبكة كوابل األلياف الضوئية والربط الميكرووي بين الضفة           قامت الشركة ببنا   1998في عام   .    ITUلالتصاالت  

 حصل تطور كبير    2004وخالل األعوام التي تلتها إلى العام         .  الغربية باإلضافة إلى زيادة عدد وسعة المقاسم لديها       

 2004ام  والع  .  بالرغم من الظروف السائدة في ذلك الوقت، وقامت بإضافة مجموعة كبيرة من الخدمات اإللكترونية              

الذي ساهم وبشكل كبير في زيادة عدد المشتركين        )  SFI(تمكنت الشركة من تحقيق مشروع اإلنترنت بدون اشتراك          

 بتقديم شركة االتصاالت لخدمات انترنت متكاملة مع         2005وتميز العام   .    وتوسع هذه الخدمة لتشمل مناطق جديدة     

 . واإلنترنت بدون اشتراكADSLإطالق خدمة 
 

ة االتصاالت ببعض الخطوات لبناء الشبكات الفقارية لالنترنت بهدف توفير االتصال باإلنترنت وتقليل فوارق              قامت شرك 

البنية األساسية، وبخاصة بين المناطق الريفية من جهة والسماح للمشغلين بتزويد خدمة االتصاالت باإلنترنت وفق جودة                

ي الفلسطينية في ارتفاع تكلفة االتصال، والذي يظهر في         أفضل وأسرع، حيث يؤثر غياب عمود فقاري خاص باألراض        

معدالت االنتشار المنخفضة للخدمات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفترة من بدء تقديم شركة                  

 خالل   تم البدء بتقديم خدمات االتصال بالشبكة من       2005وفي بداية العام    .    1998االتصاالت لخدماتها وتحديدا في عام      

 كيلوبت في الثانية، إال أن التكلفة المرتفعة للخدمة حالت دون االستفادة منها             521 وبسرعة تصل إلى     ADSLخطوط  

اشتراك لكنه ومع انخفاض    )  7534  (2005كما ينبغي، حيث لم يتجاوز عدد المشتركين في الخدمة في نهاية العام               

وتحول كثير من المستخدمين من االتصال باإلنترنت عن طريق         أسعار الخدمة والتحسن الكبير الذي طرأ على السرعة         

dial-up  إلى خدمة ADSL 200721 اشتراك في العام 55,684 ارتفع إلى. 
 

 2007-1998سعة اإلنترنت في األراضي الفلسطينية خالل السنوات ) : 2(شكل 

 
 .2007شركة االتصاالت الفلسطينية، التقرير السنوي : المصدر

 
  ة انتشار خدمة اإلنترنت نسب7.4.2.3

، بزيادة  2007 ألف مشترك في العام      552.5بلغ العدد اإلجمالي لمستخدمي اإلنترنت في األراضي الفلسطينية حوالي           

وكانت الزيادة في عدد المستخدمين أكبر من الزيادة في عدد السكان، لذلك ارتفع معدل              .    2006عن العام   %  5.2قدرها  

وحققت األراضي الفلسطينية نسبة انتشار متوسطة      .    2007في العام   %  13.8ن السكان إلى    انتشار خدمة اإلنترنت بي   

                                                 
 .2007شركة االتصاالت الفلسطينية، التقرير السنوي   21
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مقارنة مع البلدان العربية األخرى، في حين كانت نسبة النمو في عدد مستخدمي اإلنترنت ضعيفة جداً مقارنة مع الدول                   

 . مقارنة بالعام الذي سبقه2007العربية األخرى في العام 
 

 سنوات نالحظ أنه ومنذ ظهور خدمة اإلنترنت        10توى انتشار اإلنترنت في األراضي الفلسطينية خالل        وعند مقارنة مس  

، يالحظ حدوث ارتفاع كبير في عدد االشتراكات        2000وبداية توسع استخدامها في األراضي الفلسطينية منذ بداية العام          

إضافة إلى ذلك، ارتفع    .     شخص 100ك لكل    اشترا 2.5 فرد إلى    100في خدمة اإلنترنت من أقل من اشتراك لكل          

ويأتي هذا التحسن   .    2008 و   1998خالل العامين   %  8.6إلى  %  1.1مستوى انتشار خدمة اإلنترنت بين السكان من        

في مؤشرات استخدام اإلنترنت كنتيجة للمبادرات التي قدمت في مجال التعليم، باإلضافة إلى زيادة الوعي لدى األفراد                  

باإلضافة إلى أنه من الطبيعي أن تضع كثافة الهواتف وعدد الحواسيب المتاحة حداً أعلى               .  مجال األعمال بأهميتها في   

 .للوصول إلى اإلنترنت عند استخدام تكنولوجيا سلكية تقليدية
 

 2007انتشار اإلنترنت في األراضي الفلسطينية وفي بعض البلدان العربية ): 6(جدول 
 

معدل االنتشار في  عدد مستخدمي اإلنترنت عدد السكان
2007 
%) ( 

النمو في عدد 

مستخدمين اإلنترنت 

(%) 
2007 2006 2007 2006 

 الدولة

 اإلمارات العربية المتحدة 2,070,000 2,260,000 4,433,071 5,980,000 9.2 37.8

 العراق 1,750,000 1,990,000 26,768,931 27,400,000 13.7 7.3

 سوريا 1,550,000 1,782,000 18,824,654 19,270,798 15.0 9.2

 مصر 6,000,000 8,620,000 76,073,372 77,300,000 43.7 11.2

 المملكة العربية السعودية 5,320,000 6,400,000 24,458,400 25,500,000 20.3 25.1

 عمان 298,000 370,000 2,638,145 2,743,000 24.2 13.5

 اليمن 950,000 1,122,000 21,791,266 23,383,000 18.1 4.8

 االردن 795,000 1,100,000 5,745,313 5,723,000 38.4 19.2

 األراضي الفلسطينية 525,000 552,500 3,900,454 4,015,000 5.2 13.8

 قطر 240,000 420,000 871,500 1,337,329 75.0 31.4

 لبنان 845,000 935,000 4,613,111 4,700,000 10.7 19.9

 البحرين 248,000 330,000 730,022 1,047,000 33.1 31.5

 الكويت 851,000 1,050,000 3,200,370 3,400,000 23.4 30.9

 .2007، )مدار(مركز دراسات االقتصاد الرقمي : المصدر
 

لة وعند مقارنة مستوى انتشار كال من خدمات الهاتف الثابت والنقال واإلنترنت، نالحظ أن انتشار خدمة الهواتف النقا                 

هذا ليس مستغربا بالنظر إلى مستوى انتشار هذه        .    هو أعدل على مستوى المجتمعات بغض النظر عن مستوى الدخل         

 يعد  النقال  الهاتف  خدمة  استخدام  أنالخدمة إضافة إلى سعر استخدامها بشكل عام مقارنة بسعر اإلنترنت، إضافة إلى              

 األساسية  المتطلبات  نفس  إلى  يحتاج  ال  النقال  الهاتف  وأن  الثابت،  الهاتف  خدمة  من  أسهل  وبظروف  أكثر  متوفراً

 . باإلنترنت مقارنة دائم بشكل بالكهرباء كاالتصال
 

ويالحظ في السنوات القليلة الماضية وجود اتجاه متزايد لدى كثير من الدول العربية الستخدام تكنولوجيا الالسلكية                   

technologies  wireless  الكويت  الدول  هذه  ومن  (العامة  المرافق  في  واستخدامه  نتاإلنتر  إلى  للولوج  كوسيلة 

 إال  كبيرة،  المجال  هذا  في  األخرى  الدول  وبين  بينها  الفجوة  فإن  الفلسطينية  لألراضي  بالنسبة  أما).    واليمن  واإلمارات

 هواتف  لشبكة  يدالجد  المشغل"  الدولية  الوطنية  "شركة  بدء  مع  الحالي  المستوى  عن  تقل  سوف  الفجوة  أن  القول  يمكن  أنه
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 استخدام  حول  مباشرة  احصائيات  يتوفر  وال  الفلسطينية،  األرضي  في  (2G/3G)  والثالث  الثاني  الجيلين  من  نقالة

 .الفلسطينية األراضي في الالسلكية التكنولوجيا
 

 2008 و1998مؤشرات خدمة اإلنترنت في بعض الدول المختارة في األعوام ): 7(جدول 
 

2008 1998 

دد المستخدمين ع

  نسمة100لكل 

عدد 

المستخدمين 

 )باآلالف(

عدد 

االشتراكات 

في اإلنترنت 

 100لكل 

 نسمة

عدد 

االشتراكات 

في خدمة 

اإلنترنت 

 )باآلالف(

عدد 

المستخدمين 

 100لكل 

 نسمة

عدد المستخدمين 

 )باآلالف(

عدد 

االشتراكات 

في اإلنترنت 

 100لكل 

 نسمة

عدد 

االشتراكات 

في خدمة 

نت اإلنتر

 )باآلالف(

 الدولة

 البحرين 12.5 2.00 20.0 3.22 129.0 16.63 402.9 51.95

 * مصر 45.0 0.07 200.0 0.29 2504.8 3.07 11413.8 14.00

 ***العراق 14.7 0.06 25.0 0.10 3.1 0.01 300.0 1.00

 إسرائيل 300.0 5.15 600.0 10.31 1714.0 24.31 3500.00 49.64

 األردن 20.3 0.44 60.8 1.31 229.1 3.73 1595.2 26.00

 ****الكويت  227.0 8.97 567.0 22.40 283.2 10.49 1000.0 34.26

 لبنان 85.0 2.22 260.0 6.78 315.0 7.51 945.0 22.53

 عمان 4.3 0.19 20.0 0.86 80.2 2.88 465.0 16.69

 **فلسطين  7.0 0.22 35.0 1.11 102.2 2.54 356.0 8.58

 قطر 8.7 1.54 20.0 3.52 115.9 9.05 436.0 34.04

 **المملكة العربية السعودية  200.0 0.96 460.0 2.21 1832.3 7.27 7761.8 30.80

 السودان -- -- 50.0 0.14 44.1 0.11 4200.0 10.16

 *الجمهورية العربية السورية  3.0 0.02 20.0 0.12 713.0 3.36 3565.0 16.79

 اإلمارات العربية المتحدة 66.8 2.31 200.0 6.91 1200.4 26.77 2922.0 65.15

 اليمن 2.1 0.01 4.0 0.02 295.2 1.29 370.0 1.61

23.52 1593016.0  العالم 26.143 0.59 185661.0 3.17 527640 8.31

 .، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتITU االتحاد الدولي لالتصاالت :المصدر
 2003****  ،    2002   ***  ،2000سنة ** ،   1999سنة * 
 

هذا، وتحتل االراضي الفلسطينية مكانة جيدة في ظل اإلمكانيات المحدودة التي تمتلكاها، إضافة إلى الوضع االستثنائي                 

والظروف السياسية واالقتصادية الصعبة، حيث أنها تحتل المرتبة التاسعة عربياً فيما يتعلق بمستوى توفر كٍل من أجهزة                 

أما عالمياً،  .    والهواتف النقالة عند األفراد، في حين أنها تحتل المرتبة الثامنة في مجال استخدام اإلنترنت              الحواسيب  

 دولة في مجال استخدام اإلنترنت متقدمة بذلك على بعض الدول             218 من أصل    140فتحتل فلسطين الترتيب رقم     

المقارنة بينها وبين الدول األخرى في مؤشر استخدام         عند   154العربية في هذا المجال، في حين تقع في الترتيب رقم           

 .  عند استخدام مؤشر الهواتف النقالة171الهواتف الثابتة، وفي الترتيب رقم 
 

 2007ترتيب األراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول األخرى، مؤشرات مختارة ): 8(جدول 
 

 كنولوجيا المعلومات في فلسطينالمؤشرات الرئيسية لت الترتيب عالميا 2007الترتيب عربياً 
  شخص100أجهزة اكمبيوتر لكل  -- 9

  شخص100مستخدمي اإلنترنت لكل  )218 من (140 8

  شخص 100مشتركي الهواتف النقالة لكل  )222 من (171 9
  شخص100مشتركي الهواتف الثابتة لكل  )227 من (154 11

 ).مدار(الت ومركز دراسات االقتصاد الرقمي  األمم المتحدة، االتحاد الدولي لالتصا:المصدر
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 الرابعالفصل 
 

 مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين السكان الفلسطينيين
 

.  سوف يقيس هذا الفصل مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين األفراد واألسر في األراضي الفلسطينية              

.  2007 و 1997ين اللذين أجراهما الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العامين             وتم استخدام نتائج التعداد    

باإلضافة إلى المسوحات التي نفذها الجهاز خالل سنوات متعددة والتي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                 

 .  المجتمع الفلسطيني
 

    خلفية عن السكان في األراضي الفلسطينية1.4

ان األراضي الفلسطينية نمواً مطرداً على مدار السنوات العشر الماضية، حيث سجل معدل نمو تراكمي بلغ                شهد عدد سك  

 مليون نسمة   3.767وقدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عدد السكان بنحو         .    2007 و 1997بين العامين   %  34

هذا، وبلغت الكثافة السكانية في     .     في قطاع غزة   في الضفة الغربية والباقي   %  62.4، يعيش منهم    2007مع نهاية العام    

 .كلم/ فرد626 2007، في حين بلغت في العام 1997كلم في العام / فرد467األراضي الفلسطينية 
 

إن أحد أهم الخصائص التي يتمتع بها المجتمع الفلسطيني أنه مجتمع فتي، حيث تشكل نسبة األفراد في الفئة العمرية ما                    

 2007وبلغ عدد األسر في األراضي الفلسطينية في عام         .    من مجمل المجتمع الفلسطيني   %  62.2نة   س 55 إلى   10بين  

 .1997 أسرة في العام  406,034أسرة، مقارنة مع 601,614 حوالي
 

   مؤشرات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2.4

األفراد واألسر، كأحد األدوات الرئيسية التي       تستخدم مؤشرات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل           

 وتهتم.    يستخدمها صناع القرار وواضعي السياسات والخطط في مجال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            

 على تلبية  يساعد وتوزيعاتها، مما  الجغرافية الكثافة مواطن تحديد أجل من والنفاذ االستخدام بمؤشرات الحكومات

 .متنامية سكانية بكثافة تمتاز التي المناطق في خاصة المتزايدة جاتاالحتيا
 

ويعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أهم المصادر التي يمكن االعتماد عليها في هذا المجال، حيث قام الجهاز                  

توفر أدوات  لمعرفة مستوى   )  2007 وسنة   1997في سنة   (بتضمين مجموعة من األسئلة في التعداد الذي أجراه           

باإلضافة إلى ذلك، قام الجهاز     .    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقدير مستوى النفاذ إليها من قبل األسر الفلسطينية          

المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ عدة مسوحات خالل سنوات متعددة والتي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              

 عن قيامة بتنفيذ مسوحات تتعلق بهذا الخصوص مثل مسح الثقافة ووسائل اإلعالم ومسح          فضالً.    في المجتمع الفلسطيني  

 .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال
 

الهاتف :  وفي هذا الفصل، سوف يتم الحديث بالتفصيل عن أهم أربع أدوات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي               

باإلضافة إلى أنه يتم التطرق وبشكل عام عن مستوى انتشار أدوات            .    الحواسيب واإلنترنت الثابت، الهاتف النقال،    

قياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          .أخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل التلفاز والستاليت      

خطوط الهاتف الثابت   (الت والتي تتمثل في     يعتمد على مدى التطور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا          

بحيث يقاس مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات بمدى جاهزية البنية التحتية فيها،           .    بكل تجهيزاتها )  والنقال، واإلنترنت 

 .والتي على أساسها يتم تحديد واقع النفاذ وعمل مقارنات لكافة شرائح المجتمع على هذا األساس
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   واالتصاالت عند األفراد في األراضي الفلسطينية المعلومات لتكنولوجيا  مستوى النفاذ3.4

 فرد من السكان    100لكل  )  وخطوط الهاتف النقال وعدد مستخدمي اإلنترنت      الثابتة الخطوط عدد(تم اعتماد كل من     

 إلى  11ر الجدول   ويشي.    كمؤشرات لقياس نفاذ األفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية          

التطور الحاصل في كل من المؤشرات التي استخدمت لقياس مستوى نفاذ األفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                 

 . 2007 و1997خالل الفترة ما بين العامين 
 
   الهاتف الثابت1.3.4 

.  1997ما كانت عليه في العام       مقارنة ب  2007في العام   %  198 فرد وبنسبة    100الثابت لكل    ارتفع عدد خطوط الهاتف   

بين العامين المذكورين إال أن معدل انتشار خدمة        %  34ويشار إلى أنه وبالرغم من الزيادة في عدد السكان والتي بلغت            

 فرد في عام    100 خطوط لكل    9 إلى   1997 فرد من السكان في عام       100 خط لكل    4.1الهاتف الثابت قد زاد من      

رقام إلى التطور الكبير الذي طرأ على هذه الخدمة خالل الفترة السابقة، والتي تعد مؤشراً               بحيث تشير تلك اال   .    2007

ويمكن ربط ارتفاع مستوى االنتشار خاصة في        .    على ارتفاع مستوى انتشار هذه الخدمة في المجتمع الفلسطيني          

ذا من جهة، وإلى ازدياد مستوى       ، ه  22السنوات األخيرة، بتطور نوعية هذه الخدمة وانخفاض تكلفة االشتراك فيها            

 . انتشار هذه الخدمات في التجمعات السكانية داخل األراضي الفلسطينية من جهة أخرى
 

   الهاتف النقال2.3.4

 أيضاً إلى ارتفاع عدد خطوط الهاتف النقال في األراضي الفلسطينية بنسبة كبيرة جداً بين العامين                  11يشير الجدول   

، حيث بدأ   2000التطور الحقيقي لهذا المؤشر في السنوات األخيرة وتحديداً منذ العام             وينعكس  .    2007 و   1997

الفلسطينيون باستخدام خدمة الهاتف الخلوي الفلسطيني مع إنشاء شركة جوال، وتراجع نسبة االعتماد على شبكات                  

فقد زاد  .     إنشاء الشركة الفلسطينية   االتصال الخلوية اإلسرائيلية التي كان الفلسطينيون يستخدمونها في الفترة ما قبل           

 خط هاتف نقال    27 إلى   1997 فر من السكان في العام       100 هاتف نقال لكل     3.5معدل انتشار خدمة الهاتف النقال من       

 مشترك في    1,021,481، ووصل عدد االشتراكات في خدمة الهاتف النقال إلى         2007 فرد وذلك في العام      100لكل  

 . 2007العام 
 

 2007، 1997المعلومات واالتصاالت حسب السنة  مؤشرات البنية األساسية والنفاذ لتكنولوجيا): 9(جدول 
 

 المؤشرات 1997 2007

 عدد خطوط الهاتف الثابت 116,892 348,788

  عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني *100,000 1,021,481

 *عدد مستخدمي اإلنترنت  35,000 355,500

  فرد من السكان100الهاتف الثابت لكل عدد خطوط  4.1 9

  فرد من السكان100عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني لكل  3.5 27.0

  فرد من السكان100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  1.11 8.85

     الراهن الوضع تقارير نية، سلسلةالجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطي  : المـصادر 

 . 2007، 8رقم 

              .شركة االتصاالت الفلسطينية، التقرير السنوي، سنوات مختلفة -

 2007 ، 1998 الرقم تقديري من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت في عام  *

                                                 
 .1996 دوالر عام 497 دوالراً بعد أن كانت 35.8 وفيما يتعلق برسوم توصيل خط الهاتف المنزلي فقد انخفضت لتصل إلى  22
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قد أشارت نتائج التقرير األخير للجهاز      حسب امتالكهم لهاتف نقال، ف    )   سنوات فأكثر  10(أما بالنسبة لتوزيع األفراد     

، بأن نسبة   2009  –  2007المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           

في الضفة الغربية ممن يمتلكون هاتف % 57.4، بواقع  %54.3الذين يمتلكون هاتف نقال في األراضي الفلسطينية بلغت         

، أما  %55.8في حين بلغت نسبة الذين يمتلكون هاتفاً نقاالً في المناطق الحضرية              .     في قطاع غزة   %48.9نقال و 

ا نسبة  مأ.    على التوالي %  54.0و%  48.3بالنسبة للمناطق الريفية والمخيمات فقد بلغت نسبة من يمتلكون هاتفاً نقاالً             

هذا .    على التوالي %  41.6مقابل  %  66.7ناث وبنسبة   امتالك الهاتف النقال فقد كان أعلى عند الذكور منها عند اإل           

كذلك لوحظ ارتفاع نسبة    .     سنة 20ولوحظ ارتفاع نسبة امتالك الهاتف الخلوي عند األفراد الذين تزيد أعمارهم عن              

 .امتالك هذه الخدمة عند األفراد الذين يملكون مؤهل علمي أعلى من الثانوية
 

ر في خدمة الهاتف النقال بخصوصية المجتمع الفلسطيني والمتعلقة بالظروف            ومن المعقول جداً ربط التطور الكبي      

السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية وخصوصاً فترات اإلغالق، بحيث يتم استخدام هذه الخدمة من قبل األفراد                  

ة وانخفاض تكلفة   إضافة إلى ذلك، فإن سهولة الحصول على هذه الخدم          .    لالتصال بذويهم في التجمعات المختلفة     

هذا، ويتوقع ارتفاع عدد    .    الحصول عليها مقارنة مع تكلفة الحصول على خدمة الهاتف الثابت تضيف لها ميزة نسبية              

االشتراكات المتعلقة بخدمة الهاتف النقال في األراضي الفلسطينية وعلى مستوى األفراد في السنوات القادمة في ظل                  

 .تصال الخلوية الفلسطينية مع دخول مشغل جديد في السوق المحليالمنافسة القائمة بين شركات اال
 

   اإلنترنت3.3.4

فيما يتعلق بمستوى انتشار ونفاذ األفراد إلى خدمة اإلنترنت، فقد لوحظ وبشكل عام ارتفاع نسبة انتشار اإلنترنت وبشكل                 

 ألف مستخدم   335تخدمي اإلنترنت حوالي    حيث بلغ عدد مس   .    عام بين أفراد المجتمع الفلسطيني خالل السنوات األخيرة       

 فرد من السكان، مقارنة بمعدل      100 مستخدم لكل    8.6 حسب تقديرات االتحاد الدولي لالتصال وبمعدل        2007في العام   

 ).  10أنظر جدول  (1997 فرد من السكان في العام 100 لكل 1.1انتشار بلغ 
 

 مقارنة  2009في العام   %  32.3لذين يستخدمون اإلنترنت قد بلغت       إلى أن نسبة األفراد من السكان ا       12ويشير الجدول   

ويتماشى هذا النمو مع التوسع في استخدام اإلنترنت في عده مجاالت مثل التعليم وقطاع              .    2004في العام   %  11.9مع  

نت نسبة  ، في حين كا   2009في العام   %  20.3األعمال، فقد بلغت عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت في العمل            

ويمكن ربط هذا االرتفاع بأسباب كثيرة من أهمها زيادة التوجه           %.    55.3األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت للدراسة      

لدى العديد من المؤسسات لتوظيف العاملين ذوي معرفة أكبر بتطبيقات وبرمجيات الحواسيب واإلنترنت، وزيادة توجه               

نترنت في مراسالتهم على المستوى المحلي والدولي، باإلضافة إلى استخدام           األفراد أنفسهم نحو استخدام تطبيقات اإل     

من جهة أخرى، يعزى انخفاض نسبة انتشار اإلنترنت في المجتمع            .    اإلنترنت كإحدى الوسائل التعليمة الحديثة     

ة لخدمة اإلنترنت   الفلسطيني خالل أواخر التسعينيات إلى حداثة هذا القطاع ووجود عدد قليل من المزودين الفلسطيني               

واعتمادهم بالكامل على المصادر اإلسرائيلية، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليفها التأسيس واالشتراك بهذه الخدمة في ذلك                 

 . الوقت
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 مختارة مجموعة مؤشرات المتعلقة بخدمة اإلنترنت في األراضي الفلسطينية، سنوات): 10(جدول 
 

 السنة
2009%  2007% * 2006 % 2004%  

 المؤشر

  من السكان100عدد أجهزة الحاسوب لكل  ... 5.7 7.9 9.3

 الحاسوب يستخدمون الذين) فأكثر سنوات 10(األفراد  35.7 50.9 55.4 57.1

 اإلنترنت يستخدمون الذين) فأكثر سنوات 10( األفراد 11.9 18.4 32.2 32.3

 الكتروني بريد ملديه الذين) فأكثر سنوات 10(األفراد  5.1 10.0 ... 21.3

 األسر التي يمتلك أحد أفرادها موقع على الشبكة  5.1 5.3 ... 9.1

 :اإلنترنت الستخدام الرئيس الغرض حسب )فأكثر سنوات 10(األفراد  

 للعمل 19.5 27.8 ... 20.3

 والمعرفة لالطالع 85.4 86.6 ... 85.6

 الدراسة 50.5 62.9 ... 55.3

 والترفيه سليةللت 59.6 77.9 ... 68.8

 لالتصال 65.1 60.6 ... 53.3

 .2009 -2007  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا واألفراد  نفاذ األسرتقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 .البيانات تشمل الضفة الغربية فقط* 
 

 االفراد الذين يستخدمون    نسبة  ترنت، فقد بلغ  حسب استخدام اإلنت  )   سنوات فأكثر  10(أما فيما يتعلق بتوزيع األفراد      

نسبة استخدام اإلنترنت   %.    31.5 النسبة في قطاع غزة قريبة منها وبواقع         توكان%  32.7اإلنترنت في الضفة الغربية     

على التوالي، لكنها كانت أكبر من نسبة استخدام         %  33.8و%  34.5المخيمات تقريبا متشابهة وبواقع     الحضر و في  

باإلضافة إلى ذلك فقد كانت نسبة استخدام اإلنترنت عند الذكور أعلى منها عند اإلناث               .    ي المناطق الريفية  اإلنترنت ف 

في حين لوحظ أن استخدام اإلنترنت كان أكثر عند األفراد الذين تتراوح فئاتهم          .    على التوالي %  26.2و%  38.2وبواقع  

 .   سنة30 سنوات و10العمرية ما بين 
 

، فقد كان السبب الرئيسي لعدم االستخدام هو      23) سنوات فأكثر  10(سباب عدم استخدام اإلنترنت عند األفراد       فيما يتعلق بأ  

، إضافة إلى عدم معرفة استخدام اإلنترنت وعدم الحاجة إلى ذلك، وقد تشارك              )بنسبة كبيرة (عدم توفر جهاز حاسوب     

أما في ما يتعلق    .    ن األفراد حسب المنطقة الجغرافية    كل من الذكور واإلناث في هذه األسباب ولم يوجد اختالفات بي           

باألسباب األخرى مثل عدم توفر خدمة اإلنترنت وارتفاع التكلفة و عدم وجود وقت فراغ الستخدام اإلنترنت فلم تكن                   

 .ذات داللة كبيرة، وتم اعتبارها كأسباب ثانوية من قبل األفراد لعدم استخدام اإلنترنت
 

  واالتصاالت عند األسر في األراضي الفلسطينية المعلومات تكنولوجيال  مستوى النفاذ4.4

تم قياس مستوى النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عند األسر الفلسطينية من خالل مجموعة من المؤشرات التي                

بخط هاتف ثابت أو     زودةالم نسبة األسر  البيت، مثل  في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأدوات وسائل توفر مدى تقيس

باإلضافة إلى مؤشرات أخرى تقيس مدى توفر وامتالك األسر ألجهزة          .    اإلنترنت حاسوب أو  تمتلك التي واألسر نقال،

الكترونية أخرى مثل التلفاز والالقط فضائي والراديو والفيديو باختالف أنواعها باعتبارها أحد األدوات التي يمكن من                 

 . وتخزينها، واإلبقاء على االتصال بالخارجخاللها نقل المعلومات
 

                                                 
 .2006 نتائج المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  23
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 إلى التطور الذي حصل على شبكة الهاتف الثابت في األراضي الفلسطينية، فقد ارتفع عدد المقاسم                  13يشير الجدول   

  .2007 مقسما فرعياً في العام       164 مقسماً رئيسياً و   46 ليصل إلى    2007 و 1997الرئيسية والفرعية بين العامين     

إلى التحسينات التي أضافتها شركة االتصاالت الفلسطينية للبنية التحتية لشبكتها، ليرتفع بذلك عدد التجمعات              يرجع ذلك   

 والريف الفلسطينية بعد أن كان عدد التجمعات         الحضر لتشمل عدداً كبيراً من       جمعاًت  546التي شملتها الخدمة إلى     

 9أما بالنسبة لمراكز الخدمات فقد ارتفع عددها من         .    1997م   تجمع تضم عدداً معيناً من الحضر في العا        47المخدومة  

 .2007 مركزاً رئيسياً عام 29 إلى 1996مراكز عام 
 

 الفلسطينية األراضي في الثابت الهاتف شبكة تطور): 11(جدول
 

 المؤشر 1997 2007

 الرئيسية المقاسم عدد 15 46

 الفرعية المقاسم عدد 34 164

 المخدومة التجمعات عدد 47 546

 المشتركين عدد 110,893 350,442

 السكان من فرد 100 لكل الثابتة الهواتف خطوط 4.0 9.0

 .، شركة االتصاالت الفلسطينية2007 التقرير السنوي:المصدر

 . 2007، 8الراهن رقم  الوضع تقارير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، سلسلة

 
   مستوى انتشار خدمة الهاتف الثابت عند األسر الفلسطينية1.4.4

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل السنوات الماضية إلى         نفذهاتشير نتائج التعدادين والمسوحات المختلفة التي       

 األراضي الفلسطينية، بحيث يتجلى ذلك من خالل         االزدياد المطرد في استخدام شبكة الهاتف الثابت عند األسر في          

 األسر التي تستخدم شبكة الهاتف الثابت ما        ت نسبة فقد بلغ .    مقارنة عدد األسر التي يتوفر لديها خدمة الهاتف الثابت         

، وفي ظل توسع البنى التحتية لشبكة االتصال الهاتفية          1997من مجموع األسر الفلسطينية في العام        %  19.6نسبته  

وذلك %  47.5رتفع مؤشر استخدام الهاتف الثابت لدى األسر الفلسطينية حيث بلغ عدد األسر التي تمتلك هاتف ثابت                  ا

 إلى أن عدد االشتراكات في خدمة الهاتف الثابت قد ارتفع في السنوات األخيرة               24وتشير التقارير   .    2009في العام   

 ).ADSL( خاصة خدمة اإلنترنت وذلك نتيجة زيادة الطلب على الخدمات المرتبطة فيها
 

 مختارة في األراضي الفلسطينية، سنوات واالتصاالت المعلومات الرئيسية لتكنولوجيا  المؤشرات:)12(جدول
 

 السنة

2009 2007* 2006 2004 2000 1997 
 )نسبة مئوية(المؤشر 

 األسر التي لديها جهاز حاسوب  4.0 10.8 26.4 32.8 41.1 49.2

 األسر التي لديها خدمة انترنت  ... 1.9 9.2 15.9 16.9 28.5

 األسر التي لديها جهاز تلفزيون  84.9 89.7 93.4 95.3 93.1 95.7

 األسر التي لديها فيديو  13.4 23.0 24.6 30.0 ... 36.6

 )ستاليت(األسر التي لديها القط فضائي  ... 45.4 74.4 80.4 81.4 92.0

 األسر التي لديها خط هاتف ثابت  19.6 42.1 40.8 50.8 45.2 47.5

 )خلوي(األسر التي لديها خط هاتف نقال  ... 43.7 72.8 81.0 ... 92.4
 .2009-2007 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا واألفراد  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير نفاذ األسر:المصدر

                                                           ..البيانات تشمل الضفة الغربية فقط •

  البيانات غير متوفرة …      

 
                                                 

 .2006، 2005 شركة االتصاالت الفلسطينية، التقرير السنوي،  24
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 أسرة من بين    79,483 إلى أن عدد األسر التي كان لديها هاتف ثابت بلغ              1997هذا، وتشير ببيانات التعداد لعام       

 أسرة  261,855تف من بين     أسرة تمتلك خط ها    53,146 أسرة كانت تعيش في األراضي الفلسطينية، منها         406,034

من خطوط الهواتف الثابتة كانت موجودة لدى األسر التي تعيش في المناطق             %  73.6ما نسبته   .    في الضفة الغربية  

، تشير البيانات إلى أن عدد األسر التي تمتلك خط هاتف ثابت ارتفع             2007وعند مقارنة هذا العدد مع العام       .    الحضرية

 أسرة، وسجلت األسر التي تمتلك خط هاتف ثابت في          382,394 أسرة من بين     166,975ى  في الضفة الغربية ليصل إل    

 الحضرويشار إلى أن النسبة األكبر النتشار خطوط الهواتف الثابتة قد تركز في              %.    70.4المناطق الحضرية نسبة    

 ).13انظر جدول (
 

مكان عمل رب األسرة، المهنة الرئيسية ونوع النشاط        (في المقابل، تشير بيانات التعداد إلى أن تأثير كل من المتغيرات            

كان إيجابيا على مستوى انتشار     )  االقتصادي الذي يعمل فيه، واالتصال بشبكة الكهرباء، باإلضافة إلى حيازة السكن           

ة  لوحظ زيادة في نسبة انتشار خدم      2007 و 1997ففي كل من التعدادين     .    خدمة الهاتف الثابت في األراضي الفلسطينية     

كما لوحظ  .    الهاتف الثابت عند األسر المتصلة بشبكة الكهرباء مقارنة مع األسر التي تستخدم طرق أخرى للطاقة                

ارتفاع نسبة انتشار الهاتف الثابت في المساكن المملوكة من قبل ساكنيها، باإلضافة إلى أن نسبة االنتشار كانت كبيرة                   

عين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين وكذلك المتخصصين الفنيين        لدى األسر التي يعمل رب عملها ضمن فئة المشر         

والعاملين في الخدمات والباعة في المحالت التجارية واألسواق، أيضا برز مكان عمل رب األسرة كمحدد النتشار خدمة                

 . الهاتف لدى األسر والتي يكون مكان عمل رب األسرة خارج المجتمع الذي تعيش فيه
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حسب المنطقة والمحافظة ونوع التجمع السكاني   توزيع األسر التي تمتلك حاسوب أو هاتف ثابت أو خط إنترنت) : 13(جدول 

 2007 و1997في العامين 
 

 نقال هاتف خط

2007* 

 إنترنت خط

2007* 

  الثابتالهاتف

2007* 
  الثابتالهاتف

1997 

  حاسوبال

2007*  
 الحاسوب
1997 

 المتغير

 المنطقة  

 الغربية الضفة 12277 152054 53146 166975 60541 311665

 غزة قطاع 3819 ... 26337 ... ... ...

 الفلسطينية األراضي 16096 152054 79483 166975 60541 311665
 المحافظات  

 جنين 5.9 11.6 7.2 11.7 9.7 12.7

 طوباس 0.8 2.3 0.5 1.7 1.6 2.4

 طولكرم 5.8 8.8 8.0 9.5 8.6 8.0

 نابلس 14.1 18.3 14.4 18.5 20.1 16.8

 قلقيلية 2.5 4.2 3.7 4.0 3.8 4.4

 سلفيت 1.5 3.6 0.8 2.9 3.3 3.1

 والبيرة اهللا رام 16.4 14.4 9.5 17.3 20.2 13.6

 أريحا 0.7 1.3 1.7 1.7 1.4 2.0

 القدس 8.6 5.1 6.6 5.2 5.0 5.4

 لحم بيت 8.8 8.1 8.6 9.0 9.9 8.1

 الخليل 11.1 22.3 5.9 18.5 16.4 23.7

 غزة شمال 3.3 ... 5.0 ... ... ...

 غزة 12.5 ... 17.8 ... ... ...

 البلح دير 2.8 ... 3.3 ... ... ...

 خانيونس 3.1 ... 4.5 ... ... ...

 رفح 2.0% ... 2.6 ... ... ...

 المجموع 16096 152054 79483 166975 60541 311665
 السكاني التجمع نوع  

 حضر 11332 106339 58510 117586 44445 205576

 ريف 3079 37087 11364 40535 12853 87585

 مخيم 1567 8628 9609 8854 3243 18504

 المجموع 15978 152054 79483 166975 60541 311665

 .بيانات غير منشورة. 1997،2007 التعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت، :المصدر
 . وقطاع غزة J1  الضفة الغربية وال تشمل منطقة القدسالبيانات فقط عن* 

 
 



 52

حسب المنطقة والمحافظة ونوع  ألسر التي تمتلك حاسوب أو هاتف ثابت أو خط إنترنتل النسبي التوزيع): 13(جدول تابع 

 2009، التجمع السكاني
 

 المتغير الحاسوب إنترنت خدمة هاتف ثابت

 المنطقة   

 لغربيةا الضفة 51.1 27.2 51.4

 غزة قطاع 45.6 30.9 40.0

 الفلسطينية األراضي 49.2 28.5 47.5

 المحافظات   

 جنين 48.0 19.5 48.5

 طوباس 37.4 11.5 22.6

 طولكرم 58.9 24.3 51.7

 نابلس 55.5 31.5 57.9

 قلقيلية 55.6 28.0 44.5

 سلفيت 55.5 23.3 45.2

 والبيرة اهللا رام 52.9 32.9 65.6

 أريحا 46.4 32.3 52.7

 القدس 55.8 38.2 61.8

 لحم بيت 43.4 29.8 50.7

 الخليل 45.8 18.1 37.1

 غزة شمال 48.1 30.6 36.3

 غزة 45.7 32.4 43.5

 البلح دير 46.5 33.1 38.3

 خانيونس 46.3 30.2 44.5

 رفح 39.2 25.3 29.5

 السكاني التجمع نوع   

 حضر 50.3 30.1 49.9

 ريف 43.7 19.8 41.6

 مخيم 51.3 31.5 39.8

 .2009-2007 تقرير حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  : المصدر
 

من %  47.5، فقد أشارت النتائج إلى أن       2009وبالنسبة لتوزيع األسر النسبي حسب توفر خط هاتف ثابت في عام             

في %  40.0في الضفة الغربية و   %  51.4بت، موزعين بنسبة     الفلسطينية يمتلكون خط هاتف ثا     األراضياألسر في   

نسبة األسر التي تمتلك خط هاتف ثابت كانت متقاربة في المناطق الريفية والمخيمات الفلسطينية، لكنها                .    قطاع غزة 

 .  كانت أقل من نسبة األسر التي تمتلك خط هاتف في المناطق الحضرية
 

   ال في األسر الفلسطينية مستوى انتشار خدمة الهاتف النق2.4.4

حقق معدل انتشار الهاتف النقال في األسر الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً خالل الفترة السابقة، فقد زاد عدد األسر في                      

 األسر التي تمتلك هاتفاً نقاالً      ت نسبة األراضي الفلسطينية والتي يمتلك أحد أفرادها على األقل هاتفاً نقاالً واحداً، حيث بلغ            

ويعود ).    3انظر الشكل     (2009في العام   %  92.4، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى       2000في عام   %  43.7نسبته  ما  

 إلى حداثة الشركات الفلسطينية التي      2000 و 1997سبب انخفاض نسبة انتشار الهاتف المحمول في الفترة مابين عامي           

على هذا المجال وانتشار خدماتها في معظم مناطق السلطة         تقدم هذه الخدمة، باإلضافة إلى سيطرة الشركات اإلسرائيلية         

 .الفلسطينية في ذلك الوقت
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 إلى أن عدد األسر التي امتلك أحد أفرادها على األقل خط هاتف نقال في مناطق                 2007كما وتشير بيانات التعداد لعام      

في حين لوحظ أن أكبر     .  الحضريةمنها كانت تعيش في المناطق      %  66 أسرة، حوالي    311,665الضفة الغربية قد بلغ     

 . من مجموع األسر التي تمتلك هاتفاً نقاالً% 23.7نسبة استخدام للهاتف النقال كانت في محافظة الخليل بحيث أن 
 

 نسبة األسر التي يمتلك أحد أفرادها هاتف نقال، سنوات مختارة): 3(شكل 
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 .2009-2007 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا واألفراد  الفلسطيني، تقرير نفاذ األسر الجهاز المركزي لإلحصاء:المصدر

 
ويالحظ أيضاً أن نسبة انتشار استخدام الهواتف النقالة من قبل األسر كانت كان أكثر عند أرباب األسر الذين تحتاج                     

في الخدمات والباعة في المحالت التجارية       طبيعة عملهم البقاء على اتصال بحكم العالقات التجارية، مثل العاملين             

وتنعكس الصورة بشكل أوسع عند تحليل      .    واألسواق، والعاملين في الحرف والمهن األولية ومشغلي اآلالت ومجمعيها        

مستوى انتشار خدمة الهاتف النقال على مستوى النشاط ككل، حيث كان انتشار خدمة الهاتف النقال أكثر عند أرباب                    

.  الصناعات التحويلية، اإلنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة      :   يعملون في النشاطات االقتصادية التالية       األسر الذين 

باإلضافة إلى ذلك كان هناك عالقة بين مكان العمل ومستوى انتشار الهواتف النقالة، حيث لوحظ ارتفاع النسبة عند                    

 .أرباب األسر الذين يعملون خارج مكان السكن
 

  نتشار الحواسيب عند األسر الفلسطينية مستوى ا3.4.4

فقد بلغ معدل االنتشار عند     .    لقد شهد كالً من عدد الحواسيب عند األسر الفلسطينية نمواً كبيراً خالل السنوات الماضية             

  في العام %  49.2، في حين بلغ معدل االنتشار        2000في العام   %  10.8األسر في األراضي الفلسطينية ما نسبته        

 حاسوب في   16,096ي المقابل، أشارت بيانات التعداد إلى أن عدد الحواسيب قد بلغ في األسر الفلسطينية                ف.    2009

، 2007وبالمقارنة مع عام    .    في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة      %  76.3، وتوزع هذا العدد بواقع      1997العام  

بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد     )  J1  باستثناء القدس (ربية  فيالحظ ارتفاع عدد الحواسيب التي تمتلكها األسر في الضفة الغ         

وال يتوفر بيانات عن هذا المؤشر في       .     حاسوب 152,054الحواسيب التي تمتلكها األسر الفلسطينية في الضفة الغربية         

ة  معدل انتشار كل من الحواسيب واإلنترنت في األسر الفلسطيني         4ويوضح لنا الشكل    .    2007قطاع غزة خالل العام     

 .2009 وحتى 2000خالل السنوات من 
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  األسر الفلسطينية، سنوات مختارةلدىمعدل انتشار الحواسيب واإلنترنت ): 4(شكل 
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 وعند النظر إلى توزيع انتشار الحواسيب حسب المحافظات الفلسطينية، يالحظ أنه وبالرغم              13ع إلى الجدول    بالرجو

من ارتفاع مؤشر انتشار الحواسيب عند األسر في المحافظات الفلسطينية بين التعدادين إال أن تركز انتشار الحواسيب                  

 . كان في المحافظات مثل رام اهللا ونابلس والخليل وغزة
 

أما فيما يتعلق بمستوى انتشار الحواسيب عند األسر الفلسطينية حسب نوع التجمع السكن، فقد لوحظ حدوث نمو كبير                   

 كانت نسبة انتشار    1997في مستوى انتشار الحواسيب في المناطق الريف الفلسطينية وفي المخيمات، ففي العام                

في المخيمات  %  9.8في الريف،   %  19.3لحضرية،  في المناطق ا  %  70.9:  الحواسيب عند األسر موزعة كالتالي     

، في المناطق   %69.9 ما نسبته    2007في المقابل بلغ معدل انتشار الحواسيب بين األسر الفلسطينية في عام            .  الفلسطينية

 في حين بلغت نسبة األسر التي تمتلك حواسيب في المناطق الريفية             ، )J1  باستثناء القدس (الحضرية في الضفة الغربية     

 . في المخيمات% 5.7، ونسبة 24.4%
 

ويمكن ربط ارتفاع مؤشر استخدام الحواسيب في كال من المناطق الريفية والمخيمات الفلسطينية خالل السنوات األخيرة                

مع انتشار خدمات البنية التحتية خاصة شبكة الكهرباء باإلضافة إلى توفر أنواع حواسيب ذات كفاءة عالية وبأسعار                   

 .سب مع مستوى دخل األسر في تلك المناطقمعقولة تتنا
 

أما فيما يتعلق بالدافع وراء اقتناء الحواسيب عند االسر الفلسطينية، فقد أشارت البيانات إلى أن السبب الرئيسي القتناء                   

في %  62.7 و ارتفع هذه النسبة إلى       2004في العام   %  56.7الحاسوب كان الستخدامه في األغراض التعليمية وبنسبة        

، في حين كان نسبة األسر      %17.5وكان السبب الثاني هو استخدام الحاسوب ألغراض ترفيهية وبنسبة          .    2006لعام  ا

الجدير بالذكر أن أسباب عدم اقتناء      .    2006في العام   %  8.4التي قامت باقتناء الحاسوب ألغراض العمل فقد بلغت          

رجة األولى وعدم وجود أحد من أفراد األسرة مؤهل          الحواسيب عند األسر تراوحت بين ارتفاع سعر الحاسوب بالد         

 .2006على التوالي وذلك في العام % 42.3و % 78.7الستخدام الحاسوب وبنسبة 
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من %  57.9 بأن ما نسبته     2006هذا، وأشارت نتائج تقرير المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام            

ال تتوفر  %  35.5في حين أن    )  مودم(الفلسطينية يتوفر فيها مغير الترددات      الحواسيب التي تقتنيها األسر في األراضي       

من األسر في   %  53.1كما وتشير النتائج إلى أن      .    فيها هذه األداة والتي تعد أحد األدوات الرئيسية لالتصال باإلنترنت         

شراء الحاسوب ودفع ثمنه    قاموا ب %  42.1األراضي الفلسطينية تستخدم عملية التقسيط عند شراء حاسوب مقارنة مع            

في المقابل، أشارت البيانات السابقة أيضاً، إلى أن أهم الملحقات الرئيسية للحواسيب واألكثر اقتناء من قبل                .    دفعة واحدة 

 هي ثاني   Flash Memoryفي حين كانت الذاكرة الوامضة      %  33.9 وبنسبة   Printerاألسر الفلسطينية كانت الطابعة     

 %.  20.4ب واألكثر اقتناء من قبل األسر في األراضي الفلسطينية وبنسبة أهم ملحقات الحاسو
 

   مستوى انتشار اإلنترنت عند األسر الفلسطينية4.4.4

من الطبيعي جداً أن يحدث ارتفاع في مؤشر اإلنترنت في ظل ارتفاع كل من مؤشر عدد الحواسيب ومؤشر انتشار                     

 .  سية لتشغيل خدمة اإلنترنت في األراضي الفلسطينيةالهواتف الثابتة، باعتبارها متطلبات أسا
 

أن عدد األسر في مناطق الضفة الغربية والتي لديها اشتراك في خدمة            )  13جدول    (2007لقد أظهرت نتائج تعداد العام      

بيانات ال يتوفر   (فقط من مجموع األسر في الضفة الغربية        %  15.8 أسرة وبنسبة انتشار بلغت      60,541اإلنترنت قد بلغ    

 أن  2009هذا، وأشارت نتائج تقرير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية لعام            ).    عن قطاع غزة  

عما كانت علية   %  80، مرتفعة بنسبة    %28.5نسبة توفر خدمة اإلنترنت عند األسر في األراضي الفلسطينية قد بلغت            

وفيما يتعلق بنسبة انتشار اإلنترنت عند .  2000 كانت عليه في العام  ضعف عما 14، و بزيادة مقدارها     2006في العام   

في %  27.2األسر في المناطق الفلسطينية، فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار اإلنترنت في الضفة الغربية بلغت                   

كبر منها في الريف    نسبة استخدام اإلنترنت كانت في المناطق الحضرية أ       .    في قطاع غزة  %  30.9 و نسبة    2009العام  

في حين كانت النسبة في     %  30.1لكنها كانت أقل من نسبة في المخيمات، حيث بلغت نسبة انتشار اإلنترنت في الحضر               

هذا، وتوزعت نسبة   .    2009في المناطق الريفية وذلك في العام        %  19.8مقارنة مع   %  31.5المخيمات الفلسطينية   

، %24.3، طولكرم   %11.5، طوباس   %19.5جنين  :     الفلسطينية كالتالي  توفر اإلنترنت عند األسر في المحافظات     

    ، القدس،  %32.3، اريحا واألغوار     %32.9، رام اهللا والبيرة      %28.0، قلقيلية   %23.3، سلفيت   %31.5نابلس  

، خانيونس  %33.1، دير البلح    %30.6، غزة   %30.6، شمال قطاع غزة     %18.1، الخليل   %29.8، بيت لحم    38.2%

من خالل األرقام السابقة يالحظ أن نسبة انتشار اإلنترنت بين األسر كانت أكبر في                 %.    25.3، ورفح   30.2%

المحافظات الرئيسية التي تتواجد فيها الجامعات الفلسطينية الكبرى باإلضافة إلى تركز معظم النشاطات االقتصادية فيها،               

 .تشار اإلنترنت في تلك المناطقحيث ساهم هذين العاملين بشكل رئيسي في ارتفاع نسبة ان
 

بشكل رئيسي للولوج إلى    )  ADSLالالتماثلي   الرقمي الخط  (الجدير بالذكر أن األراضي الفلسطينية تعتمد على خدمة         

في    ADSL إلى أن نسبة األسر التي تتصل باإلنترنت من خالل خدمة           2009اإلنترنت،  حيث أشارت بيانات العام       

وقد بلغت نسبة   .    في قطاع غزة  %  26.4في الضفة الغربية و   %  49.9، بواقع   %41.2  األراضي الفلسطينية بلغت  

في %  15.5في الضفة الغربية و   %  34.1وبواقع  %  27.2استخدام الهاتف الثابت كوسيلة لالتصال باإلنترنت بنسبة         

تصال باإلنترنت  من األسر في االراضي الفلسطينية أنهم يستخدمون وسائل أخرى لال         %  21.8كما وأفاد   .    قطاع غزة 

في المقابل، بلغت نسبة األسر التي تستخدم        .    وهي تشمل الدوائر المؤجرة والهاتف المحمولة والبطاقات اإللكترونية        

 . فقط% 4.2االتصال الالسلكي لالتصال باإلنترنت 
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اع في عدد   إلى حدوث ارتف  )  ADSLالمزود الرئيسي لخدمة    (وتشير تقارير شركة مجموعة االتصاالت الفلسطينية        

  72,518، فقد بلغ عدد المشتركين    )5أنظر شكل   ( وذلك خالل السنوات األربع الماضية       ADSLاالشتراكات في خدمة    

 مرتفعة نسبياً إذا ما أخذنا باالعتبار أن        ADSLوال تزال تكلفة االتصال عريض النطاق       .  2008مشترك مع نهاية العام     

 .ن السكان الفلسطينيينالفئة األقل دخالً تمثل النسبة األكبر بي
 

  في األراضي الفلسطينيةADSLتطور خدمة ): 5(شكل 
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 الخامسالفصل 
 

 مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال 
 

 هذا الفصل مستوى تبني الشركات ومؤسسات األعمال في األراضي الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات                سوف يقيس 

واالتصاالت، من خالل قياس مؤشرات النفاذ واالستخدام ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع مؤسسات              

رة في المؤسسة، باإلضافة إلى تركيبة العمال       األعمال والتي من بينها مؤشر أعداد الحواسيب وأجهزة االتصال المتوف          

ومستوى خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ودرجة اعتماد المؤسسات على الشبكة العالمية في                 

وسيتم االعتماد بشكل رئيسي على مسح       .    إجراء المعامالت التجارية، ومدى توفر موقع للمؤسسات على اإلنترنت         

 .ومات واالتصاالت في قطاع األعمالتكنولوجيا المعل
 

   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية1.5

لقد بدأت بعض الشركات الخاصة بتقديم  الخدمات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بداية التسعينات،                 

ت لشركات إسرائيلية لبيع أجهزة الحواسيب ومستلزماتها،       فالشركات التي أنشئت في ذلك الوقت كانت عبارة عن وكاال         

وجاء إنشاء هذه   .    باإلضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات كانت متخصصة في مجال البرمجيات خاصة المالية منها             

مات الشركات نتيجة الطلب المتزايد على أجهزة الحواسيب واألجهزة اإللكترونية األخرى واستخدامها في األنشطة والخد             

وقد تركز وجود هذه الشركات في الحضر التي         .    الخاصة بالقطاع الخاص والبلديات والمجالس المحلية والجامعات       

وخالل السنوات  .    تمتاز بطلب عالي على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل رام اهللا والقدس ونابلس وغزة             

اتب تمثيل لها وبشكل مباشر في األراضي الفلسطينية، كما ويوجد           السابقة قامت العديد من الشركات العالمية بفتح مك        

العديد من الممثلين والوكالء لكبرى الشركات العالمية والرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي               

 .الفلسطينية
 

التصاالت تقدم الخدمات المبدئية    بشكل عام، مازالت الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وا             

كاالستشارات وخدمات التدريب على استخدام األجهزة وصيانتها وتثبيت األنظمة والبرمجيات، حيث كان هذا الطابع                

حديثاً أصبحت  .    السائد على هذه الشركات منذ نشأة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية             

دمات أكثر تخصصاً مثل تصميم أنظمة متكاملة وتطبيق البرمجيات وخدمات معالجة البيانات              هناك مؤسسات تقدم خ   

وتحويلها وغير ذلك من الخدمات عن بعد، وقد أخذت هذه المجاالت بالتوسع شيئاً فشيئا مع ازدياد انتشار وسائل                      

 .االتصال و خصوصاً اإلنترنت
 

جيا المعلومات واالتصاالت، حيث يوجد في األراضي الفلسطينية ما يزيد          لقد أبدى القطاع الخاص اهتماماً كبيراً بتكنولو      

 تقدم خدمات اإلنترنت وهي منتشرة جغرافيا وخدماتياً في جميع األراضي الفلسطينية،  حيث يعد هذا                25 شركة 300عن  

المعلومات هذا ويمثل القطاع الخاص لتكنولوجيا        .    القطاع من أسرع القطاعات نمواً في االقتصاد الفلسطيني          

 أعضاء   ، ويبلغ عدد  1999 والذي أسس في عام      PITAواالتصاالت اتحاد الشركات الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات       

من القطاع الخاص بما في ذلك شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت           %  80 شركة يمثلون حوالي     89االتحاد  

 .الخلوية جوال
 

                                                 
19  PITA, The Palestinian ICT Sector, A Three-Year Outlook…Based on economic Indicators, 2009. 
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  المعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصادية الفلسطينية مستوى انتشار تكنولوجيا 2.5

)  عامالً 20التي توظف أقل من     (يتميز االقتصاد الفلسطيني بسيطرة المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم           

 من شركات األعمال في االقتصادي الفلسطيني، وأن عدد هذه          %  99على شركات األعمال، فهي تشكل ما نسبته         

 26.من إجمالي عدد العاملين في قطاع األعمال% 69 منشأة، وتضم حوالي 29المنشآت لكل ألف نسمة يبلغ نحو 
 

وفي الوقت الذي رفع فيه قطاع األعمال معدل تبنيه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السنوات األخيرة، ال تزال                  

ة كثيراً من ناحية النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم متأخر      

واستخدامها في العمليات التجارية، حيث أنها سجلت مستويات متدنية في جميع المؤشرات مثل البنية التحتية لالزمة                  

م شبكة  لألعمال التجارية اإللكترونية، والربط باإلنترنت عريض النطاق، والحضور على شبكة اإلنترنت، واستخدا              

 . اإلنترنت في التواصل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية
 

وفيما يلي عرض ألهم المؤشرات التي تعكس مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات العاملة                

 :في األراضي الفلسطينية
 

  سسات االقتصادية نسبة انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤ1.2.5

، فقد بلغت نسبة    2007 إلى مستوى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العام              14يشير الجدول   

، في حين بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم         %42.9المؤسسات التي تمتلك هواتف ثابتة في األراضي الفلسطينية          

أيضاً، بلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك      .    لة في األراضي الفلسطينية   من مجمل المؤسسات العام   %  63.5الهاتف النقال   

، وتعتبر  %13.5فقط، كما وبلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك حواسيب متصلة في اإلنترنت            %  19.2أجهزة حواسيب   

لطبيعة حجم  هذه النسبة ضئيلة جداً إذا ما قورنت بمثيالتها في دول األخرى لكنها تعتبر منطقية إلى حد ما نظراً                      

 .المؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية
 

وبالنظر إلى مستوى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، يالحظ               

في وبشكل عام ارتفاع مستوى انتشار أكثر ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناطق الضفة الغربية منها                 

في قطاع % 33.9في الضفة الغربية مقارنة مع      %  46.6فقد بلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك هاتف ثابت         .    قطاع غزة 

أما فيما يتعلق بنسبة انتشار الهواتف النقالة، فقد كانت النسبة أكبر في الضفة الغربية منها في قطاع غزة وبنسبة                    .  غزة

بالنسبة النتشار كل من الحواسيب واإلنترنت فقد كانت مستوى االنتشار          وكذلك الحال   .    على التوالي %  61.7،  64.3%

وربما يعود ارتفاع مستوى انتشار في مناطق الضفة الغربية         .    هذه األدوات أعلى في الضفة الغربية منه في قطاع غزة         

ية، باإلضافة إلى تراجع    بالدرجة األولى إلى تمركز النسبة األكبر من الشركات المقدمة لهذه الخدمات في الضفة الغرب              

 . في قطاع غزة بشكل عام2007النشاط االقتصادي خالل العام 
 

                                                 
 . 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت , 2008. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   26
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 2007المنطقة،  حسب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات لديها يتوفر التي المؤسسات االقتصادية نسبة): 14(جدول 
 

2007 
 الفلسطينية ألراضيا الغربية الضفة غزة قطاع

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات

 حاسوب 19.2 21.6 13.6

 باإلنترنت متصل حاسوب 13.5 15.2 9.4

 فيديو جهاز 4.3 5.3 2.1

 فضائي القط 26.1 26.7 24.6

 تلفزيون 31.0 33.2 25.7

 ثابتة هواتف 42.9 46.6 33.9

 محمولة هواتف 63.5 64.3 61.7

 فاكس متصل بالهاتف 13.7 16.5 7.1

 )خادم(زودم 0.3 0.3 0.1

 المرئي الفيديو خدمة 3.1 4.1 0.8

 .2008 النتائج الرئيسية، 2007واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األعمال قطاع مسح: المصدر
 

   وفيما يتعلق بأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األخرى، فقد بلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك أجهزة فيديو                 

من المؤسسات يتوفر لديها القط     %  26.1،  %31.0ت نسبة المؤسسات التي يتوفر فيها تلفاز        فقط، في حين بلغ   %  4.3

وكما هو الحال بالنسبة لألدوات السابقة فقط كانت انتشار هذه األدوات في مناطق الضفة الغربية أكثر منه في                  .    فضائي

وكان استخدام  %  3.1الفيديو المرئي   هذا، وبلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم خدمة        ).  14أنظر جدول   (قطاع غزة   

 .هذه الخدمة أكبر في الضفة الغربية من قطاع غزة
 

   مؤشرات استخدام الحواسيب واإلنترنت في المؤسسات االقتصادية2.2.5

من إجمالي المؤسسات العاملة في األراضي       %  21.3، إلى أن    2007أشارت بيانات مسح قطاع األعمال في العام         

االنتشار األكبر   .    في قطاع غزة  %  16.2في الضفة الغربية و     %  23.3م الحاسوب، وذلك بواقع     الفلسطينية تستخد 

، %88.3الستخدام الحواسيب كان في قطاع الخدمات حيت بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب في أنشطتها                 

كن النسبة كانت أقل في قطاعي      في قطاع الوساطة المالية وقطاع اإلنشاءات، ل      %  59.1في حين بلغت النسبة حوالي      

في %  15.1على التوالي، فيما بلغت نسبة استخدام الحاسوب         %  20.3و%  31.9النقل واالتصاالت والصناعة بواقع     

ويمكن القول أن مستوى انتشار هذه الحاسوب يتماشى مع طبيعة ومستلزمات عمل النشاط               .    قطاع الجملة والتجزئة  

 . االقتصادي
 

ارت نتائج مسح قطاع األعمال إلى أن انتشار استخدام الحواسيب يتناسب طرديا مع حجم المؤسسة،               من ناحية أخرى، أش   

، في حين كانت النسبة     %83 فأكثر   10حيث بلغت نسبة استخدام الحواسيب في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها             

 . عمال4-0في المؤسسات التي تحتوي ما بين % 16.4
 

من إجمالي المؤسسات، بينما    %  12.7ام اإلنترنت فقد بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت          أما بالنسبة الستخد  

من بين المؤسسات التي تستخدم الحاسوب، ولم يكن هناك فارق كبير بين              %  67.8بلغت نسبة استخدام اإلنترنت      

 .المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة
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 2007 واالتصاالت، معلومات تكنولوجيا أجهزة لديها يتوفر التي الفلسطينية األراضي في المؤسسات العاملة نسبة): 15(جدول 
 

 المؤشر 2007

 نسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب 21.3

 نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت 12.7

 نسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت تجارية إلكترونيا 2.3

 نسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت تجارية عبر اإلنترنت 2.0

 نسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت تجارية عبر الشبكات 0.4

 نسبة المؤسسات التي لديها موقع إلكتروني 2.6

  عامل100عدد العاملين الذين يستخدمون اإلنترنت لكل  15

  عامل100واالتصاالت لكل عدد العاملين المختصين بتكنولوجيا المعلومات  3.5

  عامل100عدد العاملين الذكور المختصين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل  3.7

  عامل100عدد العاملين اإلناث المختصين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل  2.1

 .2008يسية،  النتائج الرئ2007واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األعمال قطاع مسح: المصدر
 

 100عامل لكل   %  43.3من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين في المؤسسات االقتصادية الذين يعرفون استخدام الحاسوب              

 عامل لكل   3.5أما العاملين في المؤسسات والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقد بلغ النسبة             .    عامل

ه وبشكل عام تستخدم الغالبية العظمى من المؤسسات االقتصادية تكنولوجيا           وال بد من اإلشارة إلى أن     .     عامل 100

   . من أجل االتصال باإلنترنت)ADSL(الحزمة العريضة 
 

في .    من جهة أخرى، تنوعت مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصادية الفلسطينية            

كثر استخداما في هذا المجال من قبل المؤسسات هو عملية التراسل باستخدام البريد             جانب استخدام اإلنترنت فقد كان األ     

وهذا يمثل االستخدام األساسي لإلنترنت     %  40.7اإللكتروني، فقد بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني          

، %17.8لومات حول السلع والخدمات     فيما بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت للحصول على مع         .    بالنسبة لهم 

، وأيضا من ناحية %7.7في حين كانت النسبة متدنية من حيث استخدام اإلنترنت ألغراض تقديم الخدمات للزبائن بواقع          

ومن المعروف أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       %.    1.6استخدامه في المعامالت المالية والبنكية وبنسبة       

إيجابي على األداء االقتصادي للمؤسسات، وفي هذا الخصوص تشير البيانات إلى أن المؤسسات التي                ينعكس بشكل   

 )16أنظر جدول %. (9.8بمعامالت تجارية باستخدام الحاسوب واإلنترنت بلغت نسبتها 
 

 2007 نطقة،والم االستخدام من الرئيسي الغرض حسب اإلنترنت تستخدم التي للمؤسسات النسبي التوزيع): 16(جدول 
 

 السبب الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع

 إلكتروني البريد واستقبال إلرسال 40.7 44.0 28.9

 والخدمات السلع حول معلومات على للحصول 17.8 15.7 25.3

 الحكومية المؤسسات مع للتعامل 1.3 1.7 0.1

 للزبائن الخدمات لتقديم 7.7 6.5 12.0

 للمؤسسة الخدمات راءلش 0.5 0.3 1.2

 والمالية البنكية للخدمات 1.6 1.7 1.2

 معلومات عن البحث محركات الستخدام 25.5 26.9 20.6

 اإلنترنت بروتوكول عبر الهاتفي لالتصال 0.4 0.1 1.1

 أخرى 4.5 3.1 9.6

 .2008  النتائج الرئيسية،2007واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األعمال قطاع  مسح:المصدر 
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هذا، ويتمثل السبب الرئيسي وراء عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف أنشطة المؤسسات إلى أن                

طبيعة العمل ال تتطلب استخدام الحواسيب واإلنترنت، باإلضافة إلى عدم قناعة أصحاب األعمال بالحاجة إلى أدوات                  

أعمالهم، بحيث يغلب طابع البساطة والتقليد في استخدام أدوات تكنولوجيا           تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة      

 ). 17أنظر جدول (المعلومات واالتصال 
 

 2007 أو اإلنترنت،  الحاسوب استخدام عدم وراء السبب حسب للمؤسسات النسبي التوزيع): 17(جدول 
 

 السبب الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع
 ستخدام الحاسوبأسباب عدم ا 

 الحاسوب سعر 5.9 5.5 6.9
 الحاسوب استخدام تتطلب ال العمل طبيعة 82.1 82.9 80.4
 مؤهلين أفراد يوجد ال 7.5 7.5 7.7
 الحاسوب بأهمية المؤسسة تؤمن ال 3.2 3.0 3.5
 أخرى 1.3 1.1 1.5

 أسباب عدم استخدام اإلنترنت 
 اإلنترنت تكلفة 9.0 8.6 10.5
 مؤهلين أفراد يوجد ال 7.3 4.3 18.0
 اإلنترنت استخدام تتطلب ال العمل طبيعة 69.1 71.3 60.8
 اإلنترنت بأهمية المؤسسة تؤمن ال 3.4 4.3 0.4
 ) األمان ( الثقة عدم 3.9 4.3 3.0
 أخرى 7.3 7.2 7.3

 .2008،  النتائج الرئيسية2007واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األعمال قطاع مسح: المصدر 
 

   اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصال3.2.5

بلغ مجموع اإلنفاق السنوي على أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات قطاع األعمال في األراضي                 
ليون  م 46.5 مليون دوالر في الضفة الغربية و      128.7،  2007 مليون دوالر أمريكي في العام       175.3الفلسطينية حوالي   

، في حين   %62.4النسبة العظمى من اإلنفاق كانت على خدمة الهاتف الثابت والنقال، وبنسبة             .    دوالر في قطاع غزة   
من مجمل اإلنفاق على أدوات تكنولوجيا المعلومات       %  16كان اإلنفاق نسبة اإلنفاق على الحواسيب واإلنترنت بلغت          

جهزة والمعدات اإللكترونية وصيانة األجهزة والمعدات اإللكترونية       واالتصال، فيما توزع باقي اإلنفاق على شراء األ        
وشراء البرامج الجاهزة باإلضافة إلى تدريب العاملين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و تنفيذ                

 . دراسات وأبحاث متعلقة بهذا المجال
 

 2007 والمنطقة،  الخدمة حسب المعلومات تكنولوجيا خدمات بعض لىع للمؤسسات السنوي لإلنفاق النسبي التوزيع): 18(جدول 
 

 الخدمة الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع
 الشبكات/اإلنترنت 6.1 7.6 2.2
 الحاسوب 9.9 11.9 4.3

 الفاكس / الثابت الهاتف 32.1 24.1 54.0
 الهاتف النقال 30.3 34.1 19.8
 إلكترونية ومعدات أجهزة صيانة 8.2 4.8 17.5
 إلكترونية ومعدات أجهزة شراء 8.2 10.6 1.4
 جاهزة برامج شراء 3.8 5.0 0.4
 واستخداماتها التكنولوجيا على الكوادر تدريب 0.7 0.8 0.4

 بالتكنولوجيا متعلقة وأبحاث دراسات تنفيذ 0.4 0.6 -
 أخرى 0.3 0.5 -

  المجموع 175,282,900 128,762,600 46,520,300
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 السادسالفصل 
 

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات: أوالً

شهد انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية خالل السنوات العشر الماضية نقلة                .1

واالتصاالت مهمة من حيث النوعية والكمية، حيث يالحظ ارتفاع نسبة انتشار واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات               

المشار إليها في الدراسة في أوساط المجتمع الفلسطيني، كما ويالحظ وجود تغير في نوعية تكنولوجيا المعلومات                  

ومن أهم التطورات الحاصلة في مستوى انتشار تكنولوجيا          .    واالتصاالت واستخدام أدوات جديدة ومستحدثة     

 : المعلومات واالتصاالت خالل الفترة ما بين التعدادين
 

، معدل انتشار خدمة الهاتف الثابت      %198 فرد بنسبة    100الثابت لكل    ارتفع عدد خطوط الهاتف   :  عند األفراد  •

 مشترك في    1,021,481، وصل عدد االشتراكات في خدمة الهاتف النقال إلى          2007 خطوط في عام     10بلغ  

 فرد من السكان، بلغ عدد مستخدمي       100 هاتف نقال لكل     27، معدل انتشار خدمة الهاتف النقال من      2007العام  

 . فرد من السكان100 مستخدم لكل 8.85 بمعدل 2007 ألف مستخدم في العام 335اإلنترنت حوالي 

ارتفع مؤشر استخدام الهاتف الثابت لدى األسر الفلسطينية حيث بلغ عدد األسر التي تمتلك هاتف                :  عند األسر  •

 166,975 التي تمتلك خط هاتف ثابت في الضفة الغربية بلغ           ، عدد األسر  2009وذلك في العام    %  47.5ثابت  

، النسبة األكبر النتشار خطوط الهواتف الثابتة قد تركز في           2007 أسرة في العام     382,394أسرة من بين    

، عدد األسر التي امتلك أحد أفرادها       2009في العام   %  92.4، بلغ عدد األسر التي تمتلك هاتف نقال          الحضر

منها كانت تعيش   %  66 أسرة، حوالي    311,665 هاتف نقال في مناطق الضفة الغربية قد بلغ          على األقل خط  

 152,054بلغ  )  J1  باستثناء القدس (في المناطق الحضرية، عدد األسر التي تمتلك الحاسوب في الضفة الغربية            

األسر في  ،  2008العام     مشترك مع نهاية   72,518 حوالي ADSLحاسوب، بلغ عدد االشتراكات في خدمة        

في المناطق الحضرية، تركز انتشار الحواسيب    %  73.4 خط إنترنت، منها     60,541مناطق الضفة الغربية لديها     

 . واإلنترنت في المحافظات مثل رام اهللا والبيرة ونابلس والخليل

  ية ، بلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك هواتف ثابتة في األراضي الفلسطين            2007في العام   :  قطاع األعمال  •

من مجمل المؤسسات العاملة في األراضي       %  63.5، نسبة المؤسسات التي تستخدم الهاتف النقال         42.9%

فقط، كما وبلغت نسبة المؤسسات التي تمتلك       %  19.2نسبة المؤسسات التي تمتلك أجهزة حواسيب       .  الفلسطينية

ا المعلومات واالتصاالت في    ، ارتفاع مستوى انتشار أدوات تكنولوجي     %13.5حواسيب متصلة في اإلنترنت     

مناطق الضفة الغربية أكثر منها في قطاع غزة، استخدام يتناسب طرديا مع حجم المؤسسة حيث بلغت نسبة                   

% 16.4، في حين كانت النسبة      %83 فأكثر   10استخدام الحواسيب في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها          

د بلغ عدد العاملين في المؤسسات االقتصادية الذين يعرفون          عمال، وق  4-0في المؤسسات التي تحتوي مابين      

 عامل، الغالبية العظمى من المؤسسات االقتصادية تكنولوجيا          100عامل لكل   %  43.3استخدام الحاسوب   

من أجل االتصال باإلنترنت، بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني           )  ADSL(الحزمة العريضة   

 .ل االستخدام األساسي لإلنترنت بالنسبة لهموهذا يمث% 40.7
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بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع القطاع الخاص جهوداً واضحة لخلق بيئة تنافسية محلية لتطوير قطاع                  .2

وكجزء من عملية   .  تكنولوجيا المعلومات، وكان ذلك بتوفير األطر والتسهيالت للسياسات واألنظمة والقوانين الالزمة          

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات     2003صالح الشاملة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، استحدثت عام         اإل

كما ظهرت مؤسسات جديدة أخرى هامة لتعزيز قطاع تكنولوجيا          .  إلدارة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    

 الوطنية الفلسطينية لتسمية مواقع اإلنترنت، والهيئة        المعلومات ومنها الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، الهيئة       

 .الفلسطينية لحماية االتصاالت والمعلومات
 

بالرغم من التطورات الحاصلة، فإن مستوى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية يعتبر                 .3

 في الدول العربية المجاورة، ويعتبر      متوسطاً مقارنة مع مستوى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         

 . ضعيفاً إذا تم مقارنته بالمتوسط العالمي
 

تأثر مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية بشكل كبير بالظروف السياسية                 .4

 األكثر تأثيراً على إعاقة     واالقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وكانت ممارسات االحتالل اإلسرائيلي العامل         

وأسهمت المعيقات اإلسرائيلية في تكوين بنية تحتية       .    نمو وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطيني      

ضعيفة ومتضررة، ومتطلبات تشغيل ذات تكلفة عالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تراجع المستوى المعيشي                   

األمر الذي أثر على مستوى الطلب لدى األسر وقطاع         .  اطق الفلسطينية بشكل عام   لألفراد واألسر والمنشآت في المن    

ساهمت خصوصية الوضع الفلسطيني    من جهة أخرى،      .األعمال على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 األفراد  بشكل كبير في تعزيز انتشار تكنولوجيا المعلومات، بحيث دفعت سياسات الحصار واإلغالق اإلسرائيلية              

واألسر وقطاع األعمال الفلسطيني إلى التوسع في استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة في               

 .مجال استخدام اإلنترنت
 

ساهمت عوامل عديدة في ارتفاع مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، ومن                .5

لوجيا والتقنيات المستخدمة في االتصال، وزيادة كفاءة االتصال، وانخفاض تكلفة االشتراك           تطور نوعية التكنو  :  أهمها

في خدمات االتصال المتنوعة وكذلك في أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى وصول هذه                 

يا المعلومات واالتصاالت،   الخدمات وتوفرها في مناطق الريف والمخيمات الفلسطينية، وازدياد الطلب على تكنولوج          

انتشار خدمات البنية التحتية خاصة شبكة الكهرباء باإلضافة إلى توفر أنواع وتقنيات جديدة ذات كفاءة عالة وبأسعار                 

 . معقولة تتناسب مع مستوى دخل األسر في تلك المناطق
 

قطاع األعمال باعتبارها متطلباً أساسياً     نتيجة لزيادة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المنشآت في            .6

للعمل في هذه المنشآت، فقد ازداد إقبال واهتمام األفراد واألسر الفلسطينية باكتساب المهارات والتوسع في مجاالت                 

 .استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف
 

 انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وطبيعة عمل رب األسرة والنشاط           هناك عالقة إيجابية بين مستوى     .7

 . االقتصادي الذي يعمل فيه، ومكان العمل
 
 
 
 



 65

 التوصيات: ثانياً

االستفادة من الدعم الدولي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية وتسخيره في اتجاه دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات                 •

راضي الفلسطينية، وتحديداً في مجال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع، وذلك بالتوازي مع               واالتصاالت في األ  

تطوير صياغة مشتركة للتعاون بين األطراف الرئيسية وهي السلطة الفلسطينية، والقطاع الخاص، والمجتمع                

 .المدني

تفعيل هيئة تنظيم االتصاالت والمؤسسات     تشريع القوانين الناظمة لبيئة عمل االتصاالت في األراضي الفلسطينية، و          •

التابعة لها، وإدماج السياسات التي تشجع من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن خطة اإلصالح                

والتنمية الوطنية الفلسطينية، من خالل وضع سياسات تهدف لزيادة الوصول المفتوح إلى جميع فئات المجتمع مع                 

وضاع االقتصادية، باإلضافة إلى جذب االستثمارات والمشايع التي تعتمد بشكل رئيسي            األخذ بعين االعتبار األ   

 .على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العمل على زيادة وتطوير نشر ثقافة استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين األفراد واألسر في                  •

عمال، من خالل عمل دراسات بحثية تبين العالقة بين استخدام أدوات              المجتمع وكذلك مؤسسات قطاع األ     

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها على مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني

االستفادة من الخبرات واالبتكارات الفلسطينية وكذلك المعارض التي تقام في مجال تكنولوجيا المعلومات                   •

 . ل التعريف باألدوات الموجودة حالياً ومقدار االستفادة منهاواالتصاالت من أج

توفير النفاذ إلى اإلنترنت ألوسع شريحة من المواطنين ذات السرعة العالية والجودة المرتفعة بما يتماشى مع                    •

 .التطبيقات الحديثة الموجودة في السوق والتي تتطلب مثل هذه المواصفات

نية مدعومة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تتيح للمواطنين غير القادرين            العمل على إيجاد مراكز شبه مجا      •

 .على تحمل تكلفة االشتراك بخدمة اإلنترنت فرصة تعلم استخدام اإلنترنت واالستفادة
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 ) 1(ملحق 
 

 2007بلدان العربية، المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض ال
 

عدد السكان 
2007 

أجهزة الكمبيوتر 

 المركبة

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

عدد مشتركي الهواتف 

 النقالة

عدد مشتركي الهواتف 

 الثابتة
 الدولة

 اإلمارات العربية المتحدة 1,386,000 7,872,000 2,260,000 1,580,900 5,980,000

 العراق 1,400,000 12,777,000 1,990,000 935,000 27,400,000

 سوريا 3,450,000 6,451,104 1,782,000 869,000 19,270,798

 مصر 11,700,000 30,599,626 8,620,000 3,304,300 77,300,000

 المملكة العربية السعودية 4,000,000 28,400,041 6,400,000 3,548,800 25,500,000

 عمان 268,065 2,500,115 370,000 247,300 2,743,000

 اليمن 1,021,988 4,107,000 1,122,000 448,800 23,383,000

 االردن 559,000 4,772,000 1,100,000 708,400 5,723,000

 األراضي الفلسطينية 350,442 1,744,600 552,500 199,900 4,015,000

 قطر 242,000 1,260,000 420,000 352,000 1,337,329

 لبنان 693,000 1,216,000 935,000 586,400 4,700,000

 البحرين 203,500 1,116,000 330,000 211,800 1,047,000

 الكويت 517,300 2,773,688 1,050,000 740,300 3,400,000

 ).مدار( مركز دراسات االقتصاد الرقمي :المصدر

 
 2006في بعض البلدان العربية  المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

أجهزة الكمبيوتر 

 المركبة

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

عدد مشتركي الهواتف 

 النقالة

عدد مشتركي الهواتف 

 الثابتة
 الدولة

 اإلمارات العربية المتحدة 1,305,000 5,520,000 2,070,000 1,100,000

 العراق 1,100,000 8,842,057 1,750,000 815,000

 سوريا 3,300,000 4,755,541 1,550,000 730,000

 مصر 10,807,678 17,970,815 6,000,000 2,300,000

 المملكة العربية السعودية 3,900,000 19,668,191 5,320,000 2,950,000

 عمان 271,456 1,818,024 298,000 210,000

 اليمن 968,328 3,022,629 950,000 380,000

 االردن 677,100 4,156,600 795,000 580,000

 األراضي الفلسطينية 341,330 1,471,000 525,000 190,000

 قطر 217,000 919,708 240,000 200,000

 لبنان 670,000 1,124,000 845,000 530,000

 البحرين 196,246 831,000 248,000 185,000

 الكويت 515,000 2,529,679 851,000 600,000

 ).مدار( مركز دراسات االقتصاد الرقمي :المصدر
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 )2(حق مل
 

 مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين السكان الفلسطينيين
 

 توزيع األسر التي تمتلك حاسوب أو هاتف ثابت أو خط إنترنت حسب مؤشرات مختارة
 

 األسر نسبة

 خط لديها التي

 نقال هاتف

2007* 

 األسر نسبة

 خط لديها التي

 *2007 إنترنت

 األسر نسبة

 لديها التي

 الثابت فالهات

2007* 

 األسر نسبة

 لديها التي

 الثابت الهاتف
1997 

 األسر نسبة

 لديها التي

  حاسوب

2007*  

 األسر نسبة

 لديها التي

 الحاسوب
1997 

 المتغير

 السكن نوع      

 ملك السكن 71.5 83.6 76.4 84.6 82.5 82.7

 مفروش غير مستأجر 18.9 9.8 13.3 9.5 11.5 9.6

 مفروش مستأجر 1.2 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7

 مقابل دون 7.8 5.2 9.2 4.7 4.5 6.3

 عمل مقابل 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4

 أخرى 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

 مبين غير 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

 األسرة رب نوع      

 ذكر 93.6 93.5 91.6 90.5 93.0 94.3

 أنثى 6.4 6.5 8.4 9.5 7.0 5.7

 ءاللجو نوع      

 مسجل الجئ 36.4 27.5 40.2 28.9 28.2 16.7

 مسجل غير الجئ 2.1 1.3 1.6 1.4 1.4 1.5

 الجئ ليس 60.9 71.0 57.6 69.3 70.2 81.7

 مبين غير 0.6 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2

 األسرة لرب التعليمي المستوى      

 ابتدائي 11.9 17.7 19.6 18.8 13.1 22.4

 اعدادي 12.3 23.6 16.8 22.4 18.6 26.9

 ثانوي 18.3 16.5 16.5 15.5 16.9 14.5

 متوسط دبلوم 11.6 11.0 8.9 10.0 12.5 7.6

 بكالوريوس 24.8 16.2 13.5 14.3 22.6 10.4

 عالي دبلوم 0.7 0.6 0.4 0.5 0.9 0.3

 ماجستير 5.7 3.1 2.1 2.7 5.3 1.7

 دكتوراه 3.7 1.2 1.1 1.0 2.3 0.6

 مبين غير 0.5 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1

 أمي 3.9 3.0 8.6 5.3 2.4 5.1

 ملم 6.6 7.2 12.0 9.3 5.3 10.5

 الزواجية الحالة      

 أبدا يتزوج لم 3.5 1.7 2.3 2.3 2.1 2.0

 الدخول يتم ولم مرة ألول عقد 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3

 متزوج 91.3 93.0 90.4 89.8 92.1 92.4

 مطلق 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6

 أرمل 4.4 4.3 6.6 6.8 4.7 4.5

 مبين غير 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2

 العمل طبيعة      

 والمديرون العليا االدارة وموظفو المشرعون 14.3 6.2 8.4 6.2 9.7 3.8
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 األسر نسبة

 خط لديها التي

 نقال هاتف

2007* 

 األسر نسبة

 خط لديها التي

 *2007 إنترنت

 األسر نسبة

 لديها التي

 الثابت فالهات

2007* 

 األسر نسبة

 لديها التي

 الثابت الهاتف
1997 

 األسر نسبة

 لديها التي

  حاسوب

2007*  

 األسر نسبة

 لديها التي

 الحاسوب
1997 

 المتغير

 المتخصصون 22.9 14.9 11.2 14.0 21.4 9.3

 المساعدون والمتخصصون الفنيون 9.4 7.7 7.4 7.7 9.6 5.6

 الكتبة 4.5 3.0 4.2 3.0 3.7 2.2

18.7 20.9 21.4 22.5 19.9 18.9 
 المحالت في والباعة الخدمات في العاملون

 واألسواق التجارية

 األسماك وصيد الزراعة في المهرة العمال 2.9 2.9 3.7 2.9 2.0 4.0

 المهن من اليها وما الحرف في العاملون 14.9 22.2 20.1 21.9 17.5 25.1

 ومجمعوها اآلالت مشغلو 4.3 8.8 8.0 8.5 6.4 10.0

 األولية المهن 7.2 13.3 13.7 13.2 7.9 19.8

 مبين غير 0.7 1.1 0.7 1.2 0.9 1.5

 االقتصادي النشاط      

 الحراجة والصيد الزراعة 3.7 4.4 5.2 4.2 2.7 6.6

 األسماك صيد 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 المحاجر واستغالل التعدين 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6
13.3 

 التحويلية الصناعات 11.8 12.8 13.2 12.9 11.7 

 المياه وإمدادات والغاز الكهرباء امدادات 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3

 االنشاءات 11.8 18.8 16.0 17.7 12.6 25.1

 والتجزئة الجملة تجارة 18.8 19.4 21.4 21.1 20.7 17.9

 اعموالمط الفنادق 1.3 1.7 1.5 1.9 1.6 1.8

 واالتصاالت والتخزين النقل 3.4 6.7 6.2 6.6 5.8 7.0

 المالية الوساطة 2.2 1.5 1.4 1.6 2.3 1.0

2.0 4.4 2.9 2.5 3.0 5.2 
 وأنشطة واإليجارية العقارية األنشطة

 التجارية المشاريع

10.5 14.1 12.2 14.8 12.2 15.4 
 االجتماعي والضمان والدفاع العامة االدارة

 االجباري

 التعليم 14.1 10.5 8.5 9.9 13.0 7.1

 االجتماعي والعمل الصحة 6.5 3.2 4.6 3.3 4.7 2.2

2.3 3.4 2.8 2.1 2.8 2.3 
 واالجتماعية المجتمعية الخدمة أنشطة

 األخرى والشخصية

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
 ألداء أفراد تعين التي الخاصة األسر

 المنزلية األعمال

 اإلقليمية غير والهيئات المنظمات 1.5 0.8 0.9 0.8 1.0 0.62

 مبين غير 1.2 1.4 1.0 1.4 1.2 1.6

 العمل مكان      

 المسكن في 0.8 1.8 1.2 2.0 2.0 1.6

 المحافظة نفس ضمن 71.7 72.2 71.4 73.8 76.7 68.7

 أخرى محافظة في 14.5 9.4 10.5 8.9 10.1 8.8

 لاسرائي داخل 9.6 11.9 13.5 10.7 6.9 15.6

 بالمستوطنات 2.0 1.9 1.0 1.7 1.2 2.65

 بالخارج 2.0 1.3 1.5 1.3 1.8 0.8

 مبين غير 0.7 1.6 0.9 1.6 1.2 1.9

 غير متوفر ...              هذه البيانات فقط للضفة الغربية*           .، بيانات غير منشورة2007، 1997نتائج التعداد العام للمساكن والسكان : المصدر
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 مراجع ال
 

       . الرئيسية النتائج.  2004 النقال،   والهاتف واإلنترنت الكمبيوتر  مسح الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز .1

 . فلسطين-اهللا رام
 

النتائج .  2006المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،        الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       .2

 . فلسطين-رام اهللا. الرئيسية
 

إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية،        الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .3

 . فلسطين–رام اهللا . 8سلسلة تقارير الوضع الراهن، رقم . 2007
 

النتائج .  2007مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،        الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .4

 . فلسطين-رام اهللا. رئيسيةال
 

     المعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا واألفراد األسر نفاذ حول تقريرالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       .5

 . فلسطين-رام اهللا. 2009، 2007-2009
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Statistical surveys and data from 
administrative records are important data sources. 
  
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 



 

 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researcher worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 

- Jerusalem J1: those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 
 

 



 

 



 

 

Executive Summary 
 

The diffusion of Information and Communications Technology (ICT) in the Palestinian 
Territory over the past ten years has changed considerably both in terms of quality and 
quantity. Several factors have contributed to the increase in the level of diffusion and use of 
ICT tools, namely:  the development of higher quality technology, improvements in the 
techniques used in communication, an increase in the efficiency of communication, and 
decrease in the subscription costs of various communication services and ICT tools. 
Additionally, there has been an increase in the availability and usage of these services in rural 
areas and within refugee camps. Within these areas there has also been an increase in demand 
for ICT and access to ICT-related infrastructure, especially electricity. In general, the cost of 
accessing ICT tools has decreased and the ease of using these tools has increased 
considerably.  
 
The speed at which ICT usage has spread within the Palestinian Territory has been affected, 
largely, by the political and economic conditions present within the West Bank and the Gaza 
Strip. The continuation of the Israeli occupation has been the most influential factor on the 
restriction of growth and development within the Palestinian ICT sector. The occupation 
prevents the construction of new infrastructure or the repair of damaged infrastructure. 
Moreover, the occupation increases operating costs in addition to decreasing the living 
standards of individuals and households in the Palestinian Territory more generally. This in 
turn restricts levels of demand for ICT products among both families and businesses. 
 
However, in some respects, the occupation has provided an incentive for Palestinians to begin 
using ICT tools, especially in regard to communications and the internet. As a result of Israeli 
closure policies ICT tools have often proved the only means by which Palestinian families 
and businesses can communicate effectively and consistently. 
 
Despite recent increases in usage, the level of ICT use in the Palestinian Territory is moderate 
in comparison with the levels of usage in neighboring Arab countries, and is considered weak 
if compared to the global average. 
 
The most important developments in the rate of diffusion of ICT during the period between 
the censuses of 1997 and 2007 were: 
• Individuals: the number of fixed telephone lines per 100 inhabitants increased by 198%. 

The prevalence of fixed-lines reached 10 lines per 100 people in 2007, while the number 
of subscriptions to mobile phone service reached 1,021,481 in 2007. The prevalence of 
mobile phones increased to 27 mobile phones per 100 people, the number of Internet users 
reached approximately 335 thousand in 2007 or 8.85 users per 100 individuals. 

• Families: the use of fixed telephones by Palestinian families has risen; the percentage of 
households who own a fixed phone rose to 47.5% in the year 2009. The number of 
households in the West Bank that owned a fixed telephone amounted to 166,975 families 
out of 382,394 families in 2007. The largest percentage of fixed lines is concentrated in 
cities and major urban areas.  The percentage of households owning a mobile phone 
amounted to 92.4% in 2009. The number of West Bank households that own a mobile 
phone reached 311,665.  The number of households owning a computer in the West Bank 
(excluding Jerusalem J1) stood at 152,054. The number of ADSL subscriptions reached 
approximately 72,518 at the end of 2008. Families in the West Bank (excluding Jerusalem 
J1) had 60.541 Internet connections; 73.4% were in urban areas. The diffusion of 



 

 

computers and Internet usage has been concentrated in some governorates such as 
Ramallah and Al-Bireh , Nablus and Hebron. 

• The enterprise sector: In 2007, the percentage of institutions that had fixed telephones in 
the Palestinian Territory was 42.9%. The proportion of enterprises using mobile phones 
reached 63.5% of all businesses operating in the Palestinian Territory in the year 2007. 
Only 19.2% of enterprises had computers and only 13.5% had Internet connections. The 
level of diffusion of ICT tools in the Palestinian Territory is directly proportional to the 
size of an enterprise. 83% of companies with more than 10 staff members use computers. 
In contrast, only 16.4% of companies with between 0 and 4 staff members use computers. 
The Percentage of employees in enterprises who know how to use a computer reached 
43.3%. The vast majority of businesses use ADSL technology to connect to the Internet 
and the percentage of enterprises using e-mail is 40.7% for the year 2007. 

 


